FIBRO –
Partner Waszej produkcji
Firma została założona w
1958 r. Zapoczątkowała
produkcję części precyzyjnych,
następnie szybko poszerzyła
swoją działalność o produkcję
części znormalizowanych dla
tłocznictwa i budowy maszyn.
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August-Läpple-Weg
DE-74855 Hassmersheim
T +49 6266 73-0*
F +49 6266 73-237
info@fibro.de · www.fibro.com

Asortyment FIBROLIT to m.in.:
narzędziowe żywice odlewnicze,
kleje do metalu, farby do
trasowania, smary, środki anty
korozyjne itp.

Transportery taśmowe (elektrycz
ne), transportery pneumatyczne,
wkłady kulkowe, listwy kulkowe,
wkłady walcowe, listwy walcowe,
resorowane rolki bieżne.
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(FIBRO Compact Cam, KBV1 oraz
KBV2)

  	Suwaki
hydrauli
czne
 	Suwaki
klinowe
KBV1
 	Suwaki
rolkowe

Nasz elektroniczny katalog
danych 2D i 3D zawiera ponad
60 000 części znormalizowanych
do Państwa dyspozycji. Jego
przejrzysty układ umożliwia
użytkownikowi szybki dostęp do
każdego jednego elementu, w
szczególności tych do budowy
tłoczników wg standardów branży
motoryzacyjnej.
Dzięki dogodnej konstrukcji kata
logu, można jednym kliknięciem
pobrać gotowe złożenia
wybranych elementów w kilku
formatach CAD (2D/3D):
• Pro/E ab V20
• Ideas ab V4.0
• Autocad ab R13
• Catia ab V4.1.7
Inne formaty danych pod adre
sem: http://fibro.partserver.de

FIBRO GmbH
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T +49 7134 73-0*
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W roku 1962 rozwinął się
dział produkcji precyzyjnych
stołów obrotowych. Jeszcze
tego samego roku oddano do
użytku drugi oddział FIBRO w
Hassmersheim.
Na dzień dzisiejszy FIBRO GmbH
zatrudnia w swoich oddziałach
ponad 700 pracowników.
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Osprzęt peryferyjny
dla pras i narzędzi

FIBRO Chemia

Części
Znormalizowane

Stojaki słupowe

Szlifowane płyty i listwy

Stojaki słupowe z żeliwa,
aluminium lub stali

Płyty stalowe i aluminiowe w
wymiarach znormalizowanych
(ISO 6753-1) lub w wymiarach
niestandartowych (wg dostarczo
nej nam dokumentacji). Oferujemy
też wyroby stalowe płaskie i
prostokątne szlifowane.

Elementy transportowe
i mocujące

Nasz bogaty program elementów
uzupełniających normalia
obejmuje mocowania, czopy
nośne i dźwignice. Dla narzędzi
różnych wielkości i ciężaru mamy
elementy nośne i mocujące, które
pozwalają na bezpieczny transport
narzędzi ważących do 63 ton.

Elementy prowadzące

Bezobsługowe ▲
elementy ślizgowe

Słupy prowadzące, tuleje
prowadzące, bloki słupowe,
jednostki prowadzące, koszy
ki kulkowe, koszyki rolkowe.
Bezobsługowe elementy ślizgowe
(tuleje prowadzące, listwy płaskie,
listwy kryjące, płyty ślizgowe,
listwy prowadzące, nakładki
prowadzące, kliny przeciwbieżne,
listwy kątowe, prowadzenia pryz
mowe), prowadzenia trzpieniowe,
jednostki centrujące,elementy
do pozycjonowania i kontroli
położenia detalu.

Precyzyjne części tnące dla
przemysłu motoryzacyjnego

Części tnące ▲
dla przemysłu samochodowego

Oprawy o różnych kształtach
dla stempli standardowych i
szybkowymiennych, tulejki tnące,
stemple, piloty i zgarniacze,
datowniki, jednostki dziurującoprzetłaczające itd.

Sprężyny stalowe, sprężyny
elastomerowe, sprężyny gazowe

Sprężyny do narzędzi, obróbki
plastycznej, budowy maszyn.
Specjalne sprężyny śrubowe
wg DIN ISO 10243, sprężyny
talerzowe, sprężyste elementy
formujące, sprężyny elastomero
we, sprężyny gazowe. Wszystkie
sprężyny gazowe odpowiadają
normom 97/23/EG i spełniają
najbardziej restrykcyjne normy
bezpieczeństwa.
  Sprężyny gazowe Power Line
  Sprężyny gazowe
  Sprężyny gazowe LCF
	Sprężyny gazowe o
opóźnionym działaniu

Elastomery FIBROFLEX®

FIBROFLEX® ▲
wykonanie specjalnych

Płyty, rury i profile jako elementy
formujące w rozwiązaniach nie
konwencjonalnych dla delikat
nych powierzchni i dla rozwiązań
specjalnych. Interesujące jest też
zastosowanie naszych elasto
merów jako zderzaki, zgarniacze
i wypychacze.

