DŮLEŽITÉ DÍLY PRO
V AŠE CNC STROJE
Seznam doporučených dílů na CNC
soustruhy HYUNDAI-WIA:


CNC lékárna

Připr avte si včas minimální zásobu běžných ND
pro Váš stroj a zeptejte se na naše ser visní
doporučení před letošním hork ým létem
www.profika.cz

řemen y na hlavní vřeteno a
protivřeteno



ozuben ý řemínek na vřeteno a
protivřeteno



řemínek poháněného nástroje



baterie serva revolveru



referenční spínač os X a Z



koncový spínač revolveru
upnutí/odepnutí



bezkontaktní snímač



CD/DVD se zálohou dat stroje

Seznam doporučených dílů na
frézovací centra HYUNDAI-WIA:


řemen na hlavní vřeteno



řemen zásobníku nástrojů



filtr středového chlazení



snímač upnutí/uvolnění nástroje



referenční spínač os y X, Y a Z



bezkontaktní spínač



CD/DVD se zálohou dat stroje

Seznam doporučených dílů na
dlouho točné automaty Hanwha:


řemen y na hlavní vřeteno,
protivřeteno a vod ící pouzdro



k yvné opěrk y hlavního vřetena a
protivřetena



pouzdro k yvn ých opěrek pro
hlavní vřeteno a protivřeteno



přesouvací kamen y pro hlavní
vřeteno a protivřeteno



snímač upínání hlavn ího vřetena
a protivřetena



ventil CKD pro ovládání u pínání



CD/DVD se zálohou dat stroje

294 71 Benátky nad Jizerou

Tel.: 326 909 520

Zajímáme se o to, aby Váš CNC stroj byl
schopen vyrábět v jakémkoliv čase a
případná závada neomezila Vaše
podnikání.
Nabízíme Vám vytypování a
dodávku originálních náhradních
dílů k Vašemu staršímu CNC
stroji. Je velice pravděpodobné,
že například řemen praskne
zrovna v době, kdy potřebujete
dokončit zakázku  a kolikrát už
kamion čeká na Vašem dvoře! Je
nelogické, mít stroj v poruše,
například kvůli řemenu pohonu
vřetena v hodnotě pár tisíců a
Váš CNC stroj v hodnotě několik
milionů
Vám
nevyrábí.
Nakoupené díly, které v této
zvýhodněné akci trvající až do 31.
července 2013 nakoupíte, Vám
poradíme jak namontovat.

Email: profika@profika.cz

Můžete uspořit za výjezd našeho
odborného
servisu
(vyjma
několika položek seznamu). CNC
stroje obecně probíhají prakticky
nepřetržitým vývojem a tak dobré
vytipování a dodávka správného
dílu, v čase před závadou, je pro
Vás velice důležitá. Což může být
pro
Vás
významným
ekonomickým přínosem. Na akci
„CNC lékárna“ můžete uplatnit
slevu na ND ve výši 5%.
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