Produtos Químicos FIBRO
para ferramentaria

Periféricos - produtos para
prensas e ferramentas

Catálogo de produtos normalizados com
QuickFinder de ferramentas de estampagem para a indústria automobilística

Cunhas

FIBRO – sua parceira na produção
A FIBRO foi fundada em 1958
como fabricante de produtos
de precisão e desenvolveu um
amplo portfolio de produtos
normalizados para matrizaria e
construção de máquinas.

Hoje, a FIBRO emprega 700
funcionários em duas modernas
fábricas.

Resinas para moldagem de
ferramentas e colas especiais,
inclusive acessórios para processamento.

Insertos de esferas, réguas de
esferas, correias transportadoras
elétricas e pneumáticas e transportadores pneumáticos.
   Correias
	
transportadoras
elétricas

Transportadores
pneumáticos

Unidades de cunha (FIBRO Compact
Cam, KBV1 e KBV2), cunhas com
roletes e sistema de cunha hidráulica.
  	Flex cam
 	
Unidades de
cunha KBV1
 	Unidade de
cunha com
roletes

O catálogo eletrônico FIBRO de
ítens padronizados 2D/3D contém
dados de mais de 60 mil itens.
Acesso rápido a qualquer item
e especialmente a ferramentas
de estampagem para a indústria
automobilística. Encontre-os
facilmente com o QuickFinder.
Sub-conjuntos do catálogo 2D/3D
de Itens Eletrônicos Padrão
podem ser montados e é muito
fácil obter dados CAD e fazer o
seu pedido - basta um clique.
Suas interfaces diretas:
• Pro/E V 20
• Ideas V 4.0
• Autocad R 13
• Catia V 4.1.7
Para outras soluções de
interface acesse:
http://fibro.partserver.de
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Em 1974 incorporou ao seu
portfolio de produtos a tecnologia modular de automação e
robótica.
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Em 1962 iniciou a produção
de mesas divisoras de alta
precisão. No mesmo ano,
inaugurou a nova fábrica em
Hassmersheim.

Productos
normalizados

Placas e barras chatas
retificadas de precisão

Porta-matrizes

Porta-matrizes em ferro
fundido, alumínio ou aço.

Placas em aço e alumínio, barras
chatas e quadradas em aço-ferramenta, espaçadores e cálibres
de precisão.

Elementos para içamento
e fixação

Espigas, prisioneiros e ganchos
para içamento, olhais, olhais
giratórios de segurança, pinos
com esferas, pinos e flanges para
içamento, grampos de fixação,
calços e calços escalonados,
tirantes e conjuntos de elementos
de fixação.

Elementos de guia

Elementos retificados de precisão
e ferramentas de estampagem
para a indústria automobilística

Elementos de guia para ferramentas e máquinas: colunas
e buchas-guia de vários tipos,
guias deslizantes e gaiolas de
esferas ou roletes.
Elementos de ▲
guia auto-lubrificantes

Elementos de guia auto-lubrificantes cilíndricos e chatos para
construção de moldes, ferramentas e máquinas.

Punções, porta-punções de
troca rápida, matrizes, ejetores,
cavilhas, cálibres, insertos para
data, unidades puncionadoras e
de repuxo.
Ferramentas de estampagem ▲
para a indústria automobilística.

Molas de aço,
molas plásticas e molas a gas

Molas para a produção de
ferramental, conformação de
metais, máquinas-ferramenta e
construção de maquinaria; molas
helicoidais especiais conforme
DIN ISO 10243; molas-prato e elementos para construção de molas.
Todas as molas a gas FIBRO
obedecem as especificações
da Diretiva para Equipamentos
Pressurizados 97/23/EC.
 	Molas a gas para ligação
em linha
  Molas a gas
  Molas LCF a gas
	
Molas a gas controláveis

Elastômeros FIBROFLEX®

FIBROFLEX® ▲
de acordo com sua especificação.

Placas, tubos e perfis como
elementos para soluções inovativas, para superfícies delicadas ou soluções customizadas
produzidos em tempo recorde.
Especialmente aplicáveis em
amortecedores, unidades extratoras e ejetores.

