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קו המברגים החשמליים החדשני של חברת FIAM מאיטליה מציב סטנדרטים חדשים של 
איכות בתחום ההרכבות. המברגים החדשים עברו תהליך פיתוח מושקע וניסויים ממושכים 
בתנאי עבודה קשים והינם כיום הטובים בתחומם. המברגים מאופיינים ברמת דיוק גבוהה, 

מנוע עמיד במיוחד וייחודי עם אחריות למיליון הפעלות או שנתיים, אפשרות לבחירה 
מבין 7 אופני הפעלה הכוללים: הפעלה על ידי כפתור, הפעלה בלחיצה אל הבורג, הפעלה 

עם כפתור ולחיצה אל הבורג, הפעלה עם התחלה איטית ועוד אופציות נוספות. בנוסף, 
נורת לד עוצמתית בחזית המברג, עמידה בדרישות אנטי סטטיות ובתקן ESD מחמיר, בקר 
חדשני ומתקדם, אפשרות לבחירת מהירות עבודה ועיצוב ארגונומי מתקדם המפחית את 

מאמץ העובד.

מציגה את:

 לחץ לצפייה
בסרטון

מהירות מומנט

מקסימום מינימום מקסימום מינימום סוג דגם

640 530 1.6 0.3 ישר E8C1ARE -650

870 740 1.3 0.3 ישר E8C1ARE -900

1180 980 1.6 0.3 ישר E8C1ARE -1200

2000 1650 2.5 0.6 ישר E8C2ARE -2000

1180 980 3.0 0.6 ישר E8C3ARE -1200

870 740 3.5 0.6 ישר E8C3ARE -900

640 530 4.0 0.6 ישר E8C4ARE -650

340 285 4.5 0.6 ישר E8C5ARE -350

אביזר אקדח
 קוד 681041029 

ראש וואקום
פנה לקבלת פרטים 

eTensil לצפייה בקטלוג

https://bit.ly/34Naskm
https://bit.ly/33UyuK7


 המברג החשמלי החדשני של חברת

רח’ החופר 34 חולון

03-5502355

03-5502466

www.dynamixtools.com

dynamix@dynamixtools.com

eTensil הבקר החשמלי של מברגי 

מגוון תצורות ואביזרים

זווית 30°זווית 90°

מהירות מומנט

מקסימום מינימום מקסימום מינימום דגם 30° דגם 90°

2000 1650 2.5 0.6 E8C2A30-2000 E8C2A90-2000

1180 980 3.0 0.6 E8C3A30-1200 E8C3A90-1200

870 740 3.5 0.6 E8C3A30-900 E8C3A90-900

640 530 4.0 0.6 E8C4A30-650 E8C4A90-650

340 285 4.5 0.6 E8C5A30-350 E8C5A90-350

קו המברגים מצויד ב-2 דגמי בקרים לבחירתכם, בקר סטנדרטי ובקר מתקדם ליישומי אוטומציה או יישומים 
משולבים ידני ואוטומציה.

בקר סטנדרטי: כולל נורה המציינת ניתוק תקין על ידי מצמד במומנט הנדרש, נורה המציינת
עצירה מאולצת לא תקינה וכפתור לכיוון מהירות.

 OUTPUT-ו-5 פינים ל INPUT SIGNALS-בקר מתקדם: תוספת של 5 פינים ל
SIGNALS, הפעלה על ידי פקודה מרחוק, עצירה על ידי פקודה מרחוק, נורת

מצב מוכן לעבודה ונורת נמצא במצב עבודה. בקר זה מאפשר התקנת

המברג ביישומי אוטומציה מורכבים או ביישומיים ידניים בשילוב

מתקני עזר.


