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Sistèmas de injecçao

Tem outros 
necessidades ?

Rabourdin também oferece :

Parafusos especiais Oferta fora de standard Placas isolantes

Estruturas TratamentosSistèmas de injecçâo

Pode encontrar todas as nossas brochuras de produtos em  www.rabourdin.fr/pt
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A oferta standard RABOURDIN é uma vasta gama de 
componentes de 15 famílias de produtos.  Para o acompanhar nas 
suas compras, a RABOURDIN disponibiliza: uma loja online com 
novas funcionalidades, uma biblioteca 3D, catálogos detalhados 
e guias técnicos, entrega no prazo de 24 horas sem facturação 
mínima.

Mais de 40.000 referências

        CENTRALIZAÇÃO         ORIENTAÇÃO      EJECÇÃO

Anéis de centralização, 
mangas de centralização, 
pinos, pinos de centralização, 
unidades de centralização...

    INJECÇÃO

Guia de rolamento de esferas, 
guia de rolamento liso, pilar 
de escora, semi-bloco...

Guia de rolamento de esferas, 
guia de rolamento liso, pilar de 
escora, semi-bloco...

Bocais de injecção, pedras 
de polir, controlo de 
temperatura, puxador do 
núcleo.

       TRACACABILIDADE         REGULAMENTAÇÃO

Conexões  STAUBLI, tampões 
roscados, elementos de 
c a r t u c h o / a q u e c i m e n t o , 
extensão, conector...

Contadores de ciclos, 
carimbos de datas...

     FIXAÇÃO       MOLAS

Parafuso de ombro, parafuso 
de ombro Dynacron, vela, 
parafuso de esfera, parafuso 
de arranque, parafuso de 
cabeça de encaixe...

Pino guia, ficha roscada, 
mola de elastómero, mola de 
arame, mola de gás, arruela 
de mola, arruela espaçadora...

         CILINDROS 
 HIDRAULICOS

Cilindro de bloco, cilindro 
refrigerado, cilindro de 
cartucho, cilindro de 
cartucho refrigerado, 
cilindro de longo curso, 
acessórios...

    ELEVAÇÃO     PINÇAGEM

Flange rectangular, flange de 
fixação, flange meio redonda, 
flange quadrada...

Anéis articulados, pinos de 
manipulação, anéis fixos.

COMPATÍVEL COM     
M&H DIN

           PLACA DE 
          FRICAÇÃO

Placa de fricção de aço, placa 
de fricção/ângulo de fricção 
de latão autolubrificante, 
placa de fricção de bronze, 
placa electro-pneumática...

        PUNÇÃO 
       MATRIZ

Perfurador de cabeça 
cilíndrica, perfurador de 
cabeça cilíndrica, perfurador 
de cabeça cónica, perfurador 
de cabeça cónica de aço de 
alta velocidade, perfurador 
de desbaste série MTB eco...

Batente ejector + parafuso, 
coluna guia com e sem pino 
centrador, anel guia com e 
sem pino centrador, anel 
guia de bronze com e sem 
pino centrador...


