
Stroje KraussMaff ei jsou špičkou mezi vstřikovacími stroji a s námi získáte i špičkové služby. 

Věnujte se rozvoji své výroby, to ostatní zajistíme my: 

 fi nancování

 doprava, instalace a uvedení do provozu

 aplikační podpora, optimalizace výrobního cyklu 

 navazující školení vašich pracovníků 

 preventivní údržba a aktivní péče pro zabránění nechtěných 

 výpadků ve výrobě. 

Nečekejte zbytečně dlouho 

na dodání vstřikovacího stroje. 
Objednejte chytře stroj k rychlému dodání.

Uzavírací jednotka 

 uzavírací síla: 4500 kN 

 velikost upínacích desek: 1430 mm x 1350 mm 

 vzdálenost mezi sloupky: 1055 mm x 925 mm 

 výška formy: 400 - 900 mm 

 max. otevření desek: 1250 mm 

 max. hmotnost formy: 9000 kg 

KM 451/2000 GX 

Vstřikovací jednotka

 průměr šneku: 70 mm

 vstřikovací tlak: 1877 bar

 zdvihový objem:  1078 cm3

 hmotnost výlisku, PS: 1126 g

Vybavení

 hydraulické 
 tahače jader: FWAP 2 / BWAP 3 

 pneumatické 
 tahače jader: FWAP 2 / BWAP 0 

 pneumatické ventily: FWAP 0 / BWAP 0 

 hydraulické kaskády: 4  

 pneumatické kaskády: 4 

 HS počet okruhů: 16

k dodání do 2 týdnů

K vidění v našem 

Technologickém centru.

Napište nám:  km-obchod@kubousek.cz 

Nebo zavolejte:  +420 389 043 111 

www.kubousek.cz/rychle-dodani 



Uzavírací jednotka 

 uzavírací síla: 800 kN 

 upínací deska (h x v): 670 x 670 mm 

 vzdálenost mezi sloupky (h x v): 420 x 420 mm 

 výška nástroje: min. 250 mm 

 max. rozestup desek: 750 mm 

 max. hmotnost formy:  1000 kg

KM 80/380 CX 

Vstřikovací jednotka

 průměr šneku: 35 mm 

 vstřikovací tlak: 2429 bar 

 zdvihový objem: 154 cm3 

 hmotnost výlisku: PS 140 g

Vybavení

 2x tahač jader na pohyblivé desce

 1x pneumatický ventil

 APC plus

Uzavírací jednotka 

  uzavírací síla:  1600 kN

  upínací deska (h x v):  790 x 740 mm

  vzdálenost mezi sloupky (h x v):  585 x 535 mm

  výška nástroje min.-max:  200 - 500 mm

  max. rozestup desek:  950 mm

  max hmotnost formy:  2000 kg

KM 161/750 PX  

Vstřikovací jednotka

 průměr šneku:  45 mm

 vstřikovací tlak:  2336 bar 

 zdvihový objem: 318 cml 

 hmotnost výlisku, PS: 289 g 

Vybavení

 Integrovaný lineární robot LRX100 

 2x pneumatický ventil 

 2x hydraulické jádro na pevné desce 

 2x hydr. Jádro na pohyblivé desce 

 Rozdělovač chladící vody 
 Rhytemper FlowWatch 8 okruhů 

 12 x regulátor horkých kanálů 

 APC 

 24“ ovládací panel 

 Odolnost šneku do 50% skla 

K vidění v našem 

Technologickém centru.

k dodání do 2 týdnů

k dodání do 4 týdnů

Napište nám:  km-obchod@kubousek.cz 

Nebo zavolejte:  +420 389 043 111 

www.kubousek.cz/rychle-dodani 


