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CAD FÁJLOK 
   ELÉRHETŐK 

ONLINE

A DE-STA-CO NAGY VÁLASZTÉKOT KÍNÁL A
MUNKADARABOK GYORS ÉS BIZTOS RÖGZÍTÉSÉRE

Vertikális és Horizontális szorítók
Standard • Biztonságizár DE-STA-CO Toggle Lock Plus • 
Nemesacél

Tolórudas szorító
Standard • nehéz kivitel • változtatható löket

Zárószorító
Vertikális és horizontális nemesacél 

Szorítófogó
Cinkbevonat • gyorskioldókar

Carver szorítástechnika
Fogasléces szorító • szorítópofák • univerzális mélyszorító • 
gyorsszorító karmantyú

Pneumatikus szorítástechnika
vertikális és horizontális • tolórudas szorító • forgószorító • 
Zárt szorítóház



Szorítástechnikai megoldások minden szakág minden feladatához.

Szorítófogó
bevonatos
szorítópofákkal

Magas hőfokon
 alkalmazott szorítók
repülőgépcellák
gyártásánál

Szorítófogó
rögzítőtalppal

Nemesacél szorító
speciális kampóval és
rögzítözárral

Zárószorító, mint
 biztonsági retesz tartályok
zárásához

Vertikális szorító
speciális szorítókarral és
rugós nyomóorsóval

Pneumatiku szorító
kézi kezelő karral
manuális és automatikus
üzemmódhoz.

Speciális szorítók az
ügyfél kívánsága szerint

DE-STA-CO kínál speciális
technikai megoldásokat

méretre gyártva Az ügyféllel való
intenzív együttműködéssel

speciális megoldásokat kreálnak
minden szakágban amik a

 maximális teljesítményre és
 precizitásra irányúlnak.

Akár egy rendszerről van szó,
standardtermékekkel, vagy egy
meglévő termék átalakításával,
esetleg egy speciális alkatrész

 fejlesztéséről:

DDE-STA-CO olyan megoldá-
sokat kínál, ami az ügyfelek

produktivitását a gyártási
folyamatoknál növeli

Tolórudas szorító
nemesacélból
vegyi megmunkálási
folyamatokhoz

Modell 207-U
Vertikális szorító repülőgép
 cellák összeállításához                                                                                                                                                                                            

Modell 323
Zárószorító tartályok
zárásához

Modell 205-U
Horizontális szorító egy
fúrókészüléken 

Modell 533-LB
Vertikális szorító egy vizsgáló
berendezésben

Modell 305-U
Kompakt horizontális szorító
 orvosi készülékek gyártásához

A gyártással és a produkcióval szembeni elvárások ma keményebbek, mint előzőleg akármikor.
Szakmától és felhasználási területtől függetlenül szállít a DE-STA-CO megoldásokat a szorítási
feladatokhoz.

Modell 385
Zárószorító élelmiszeripari
tartályok gyártásához

Modell 217-U
Horizontális szorító
 famegmunkálásnál

Modell 8031
Standard erős szorító
hegesztőkészülékben

Modell 602
Tolórudas szorító autóipari
 vizsgáló berendezésekhez

Carver T285-18
Fogasléces szorító egy
fúrókészüléken

www.destaco.com SZORÍTÁSTECHNIKA-INNOVÁCIÓTovábbi információért az alábbi e-mail címre küldhet: europe@destaco.com
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Új DE-STA-CO termékek

Termékjellemző:
• DE-STA-CO® Toggle Lock Plus biztonsági zár kivitel

a 324,334,344,323,és a 323-SS modelleknél ,
• Meggátolja a véletlen nyitást,
• US- és nemzetköziszabvány bejelentve

Termékjellemző:
• Nagy hely nyitott pozícióban
• Furatméret azonos a 207 szériával
• 3×nagyobb tartóerő mint a 202 szériánál
• Edzett perselyek a fő forgópontokon
• Közel függőleges szorítási irány
• US- és nemzetközi szabvány bejelentve

Alkalmazás:
• Szerelő- és hegesztő

készülékek.
• Kis alkatrész meg-

munkálásnál,
• Famegmunkálásnál

2002-U207
U formájú
szorítókar

2002-UR207
U formájú szorítókar
DE-STA-CO®

Toggle Lock Plus
 biztonsági zárral

2005-U
U formájú szorítókar

2005-S
Erősített szorítókarTermékjellemző:

• Nagy hely nyitott pozícióban
• Furatméret azonos a 205 szériával
• 3×nagyobb tartóerő mint a 205 szériánál
• Edzett perselyek a fő forgópontokon
• Közel függőleges szorítási irány
• US- és nemzetközi szabvány bejelentve

Alkalmazás:
• Szerelő- és hegesztő

készülékek.
• Kis alkatrész

 megmunkálásnál, 
• Famegmunkálásnál

605-R/605-MR metrikus menet

2002 Széria Vertikális szorító

Széria 2005 Horizontális szorító

Termékjellemző:
• DE-STA-CO® Toggle Lock Plus biztonsági zár kivitel

a 605/605-M és 640/640-M modelleknél ,
• Meggátolja a véletlen nyitást,
• 640-R/640-MR rögzít nyitott pozícióban,
• US- és nemzetköziszabvány bejelentve

Alkalmazás:
• Szerelő- és hegesztő

készülékek.
• Kis alkatrész

 megmunkálásnál,

605-R/640-R Tolórudas szorító DE-STA-CO® Toggle Lock Plus biztonsági zárral

Alkalmazás:
• Szerelő-,vizsgáló-, és

hegesztőkészülékek,
• Tartályépítés 

Termékjellemző:
• Nincs emelkedés a 90°-os elfordulás alatt.

(szorítókar nem mozdul lefelé-vagy felfelé)
• Dugattyúkar takarás
• Több fajta szorítókar rögzítése
• US- és nemzetközi szabvány bejelentve

Alkalmazás:
• Szerelő- és hegesztő

készülékek.
• Kis alkatrész

 megmunkálásnál

Széria 300 zárószorító DE-STA-CO® Toggle Lock Plus biztonsági zárral

9500 Széria pneumatikus elforduló szorító

Termékjellemző:
• Biztos egykezes kezelés
• Újszerű vezetett mozgás
• Biztonságos rögzítés
• Egyszerű beállítás és kezelés
• Biztonságosan mozgó és tartó záróhorog
• US- és nemzetközi szabvány bejelentve 

Alkalmazás:
• Szerelő-, vizsgáló- és

hegesztőkészülékek
• Tároló edények

zárása stb.
• Formák rögzítése

3051 zárószorító vezetett mozgórésszel 3051 3051-R
DE-STA-CO®

Toggle Lock Plus
Biztonsági zárral

344-R

334-R

324-R

323-R/323-RSS

9522 9530 9540

640-R/640-MR metrikus menet

További információért az alábbi e-mail címre küldhet: europe@destaco.com
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Globális jelenlét

További információért az alábbi e-mail címre küldhet: europe@destaco.com

Brazília

Spanyolország

HollandiaNagy Británia

Németország

Franciaország

India Tahiföld

Kína

Charlevoix, Michigan

Wheeling, Illinois

Red Wing, Minnesota
Auburn Hills, Michigan

WWW.DESTACO.COM
Weboldalunk mindenki számára
 nyitva mint a technikai és kon-
strukcióreleváns adatok forrása. 
A  felhasználók szabadon
 hozzájutnak átfogó termékinfor-
mációkhoz, adatlapokhoz és a
CAD könyvtárhoz.

A MI GLOBÁLIS WEBOLDALUNK
TOVÁBBÁ KÍNÁL:
• Kapcsolat a DE-STA-CO külszol-

gálathoz ill. lokális kereskedőkhöz 
• A server elérhetősége
• hozzájutás az ügyfélszolgálathoz
• Felhasználási példák és -utalások
• Továbbképzési információk
• Letölthető irodalom

ÁTFOGÓ CAD KÖNYVTÁR
A DE-STA-CO rendelkezik egy átfogó
CAD programmal, az AutoCAD-től a
SolidWorks-ig. Az innovatív online digitális
katalógusunk egy olyan 3D CAD
könyvtárat kínál, ami lehetővé teszi a
mérnököknek, hogy a 3D-s modelleket a 
DE-STA-CO kínálatából konfigurálhassák.

A LEGJOBB TERMÉKEK. FEÜLMÚLHATATLAN SZOLGÁLTATÁS. 
AZ EGÉSZ VILÁGON 
Az egész világot átfedő kereskedői hálózat illetve leányvállalatok segítségével biztosít a 
DE-STA-CO mindenhol a legmagasabb szinten szervízt. Akár lokálisan vagy több  kontinensen
kínáljuk ügyfeleinknek elsőosztályú technikai tanácsadást és efficiens szolgáltatást.
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