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- Nowa seria manipulatorów PNEUMAX serii 6000
- Si³owniki p³askie z owalnym t³okiem - ECOFLAT.                   
- Amortyzatory hydrauliczne dla sto³ów przesuwnych

- Nowa seria manipulatorów serii 6000 
- Nowe p³askie si³owniki PNEUMAX “ECOFLAT” 

- kompaktowoœæ,  precyzja ruchu 
- maksymalne wykorzystanie dostêpnej przestrzeni
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Manipulatory PNEUMAX 

1

Si³owniki z prowadzeniem 
o œrednicy t³oka D80 

kod: 6101.80.skok. B 

Si³owniki kompaktowe, uniwersalne, do bezpoœredniego monta¿u 
o œrednicy t³oka od D10 do D25

kod: 6500.Ø.skok. 1 . M

Sto³y przesuwne dwut³okowe  o œrednicy t³oka od D8 do D25

kod: 6600.Ø.skok

Sto³y przesuwne kompaktowe  o œrednicy t³oka od D10 do D20

kod: 6700.Ø.skok

ECOFLAT

Si³owniki p³askie z owalnym t³okiem - ECOFLAT 
o powierzchni czynnej t³oka od D25 do D63

kod: 1370-1373

Amortyzatory hydrauliczne 
o œrednicy od M8x1- M27x1,5
i sile powrotu 2,5 - 31 N.

kod: 6900._

Seria 6000

Nowe typy w ofercie PNEUMAX: 

W ofercie dostêpne równie¿ czujniki po³o¿enia t³oka 
do manipulatorów serii 6000.



Seria 6000Manipulatory : si³owniki kompaktowe, chwytaki, si³owniki obrotowe 
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Pozosta³e typy manipulatorów serii 6000 z oferty PNEUMAX:

seria 6100 - si³owniki z prowadzeniem

seria 6200 - si³owniki z podwójnym tloczyskiem

seria 6301 - chwytaki k¹towe (od -10 do 30 stopni)

seria 6302 - chwytaki k¹towe (od -3 do 180 stopni)

seria 6303 - chwytaki k¹towe (od -6 do 180 stopni)

seria 6310 - chwytaki równoleg³e

seria 6311 - chwytaki równoleg³e o szerokim otwarciu

seria 6312 - chwytaki trójszczêkowe

seria 6400 - si³owniki obrotowe z p³yt¹ obrotow¹

seria 6410 - si³owniki obrotowe - zêbatka i trzpieñ

W przypadku zainteresowania szczegó³ami oferty prosimy o kontakt:  e-mail: pneumax@pneumax.pl
lub telefonicznie : 33/857 98 04; 33/857 98 05.


