
 

 

 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
BIAX – 85 Yılı Aşkın Kalite 
 
Schmid & Wezel pnömatik aletlere 
odaklanan öncülerdendi. Şirket 85 yıldır 
müşteriye en yüksek düzeyde hassasiyet, 
kalite ve işbirliği sunmakta. Bugünlerde, 
havalı el aletleri söz konusu olduğunda 
tüm dünyada akla ilk gelen marka: BIAX. 
 
Bunun nedeni ürünlerimizin üstün 
kalitesi ve teknik kusursuzluk 
konusundaki sonsuz azimimiz.  Bu 
özellikler 1919’dan beri başarımızın 
kaynağı ve garantisidir. 

 
BIAX – Sanayi Ortağı 
 
Endüstriyel alanda kullanım için aletler 
geliştiren ve üreten şirketler piyasada 
bir yenilik arıyor. BIAX aletleri daima 
ortaklarımızın talep ve isteklerini 
karşılamak için tasarlanır. BIAX’ın tekrar 
tekrar heyecan verici yenilikler ortaya 
koyması hiç de şaşırtıcı değildir. 
 

BIAX’dan çok şey bekleyebilirsiniz 
 
Bu nedenle araştırma ve geliştirme 
merkezimiz yarının standartlarını 
oluşturacak ürünler üretiyor. Kendimizi 
size eksiksiz bir hizmet ve çözüm paketi 
sunan ‘‘Hizmet Profesyonelleri’’ olarak 
görüyoruz. Piyasada her zaman daha iyi, 
daha yenilikçi ve daha kabiliyetli 
olacağımıza emin olabilirsiniz.  



 

 

 

 

 

 

  

 
BIAX – Üstün teknoloji ve 
etkileyici kalite. 
 
BIAX ürünlerinin üstün kalitesini 
yalnızca üzerinde çok iyi düşünülmüş 
birçok detayında değil aynı zamanda 
tüm ürünlerimiz için kullanılan yüksek 
kalite malzemelerde de görebilirsiniz. 
 
Daima ergonomideki son yenilikleri 
içeren, kullanıcı dostu tasarımına bir 
göz atın. 
Ve tabi ki olağanüstü işçilik ve uzun 
süre kullanım garantisine de. Bu bizim 
için görev, sizin için ise hayatın 
vazgeçilmez bir parçası! 
 
BIAX-aletleri tek kelimeyle piyasada 
bulabileceğinizin en iyisidir. 

 

 
BIAX ile geleceğe doğru. 
 
Pnömatik aletler ile otomasyon 
açısından işletmenizin ihtiyaç 
duyduğu elektrikli alet ve 
aksesuarları bu katalogda 
bulabilirsiniz. Bulamayacak 
olursanız, bizi arayın. Uzmanlık 
sınırlarımız içinde ise bir çözüm 
buluruz. 
 
Size bugün bunun sözünü 
veriyoruz! 

 
BIAX pnömatik 
aletler 
 
Çünkü kaliteli 
ürünlerimizin üretimi 
için yalnızca ‘’en iyi’ 
yeterince iyidir! 
 
 

BIAX Pnömatik 
Aletler 
 
Kendi sınıfında. 
 



 

 

  
Denetleyici olmadan çalışan 
pnömatik bir motorun temel 
özellik eğrileri: 
M = Tork [Nm] 
Q = Hava tüketimi  *1/dk] 
P =  Güç  *Watt+ 
 
Yandaki grafik sabit hızlı bir 
pnömatik motorun temel eğrilerini 
gösterir.  
Güç, tork ve hava tüketimi hızın bir 
fonksiyonu olarak çizilir. 
Eğriye baktığımızda motor durma 
noktasına geldiğinde hız tekrar 
azalmadan rölantı hızının yaklaşık 
%50’si kadar azaldığında gücün 
arttığını görüyoruz. 
Tork %50’lik rölantı hızında %100’e 
kadar devamlı artar, motor durana 
kadar %200’e ulaşır. Güç ve tork 
böylece herhangi bir çalışma 
hızında doğrudan okunabilir. 
Durdurma torku nominal torkun 
yaklaşık %200’ü ve start torku 
nominal torkun yalnızca %150’si 
olduğunu belirtmek gerekir. 
 



 

 

 

  T 27-40 SA 
T 27-40 SA modelin sıkıştırma 
bloğunda titreşimi düşüktür. 3 bar 
çalışma basıncı ile 40.000 1/dk 
indirgenmiş devir sayısı sayesinde 
bu alet lastik delme işlemi için son 
derece uygundur. 
 
Başlıca avantajlar: 

 Yağsız işleyiş iş parçası 
üzerinde yağ buharı 
bırakmaz. 

 Her alet için optimize 
edilmiş yüksek hız 
kusursuz taşlama ve 
frezeleme şekilleri 
garantiler. 

 Kusursuz konsantrik 
işleyiş. 

 Düşük gürültü seviyesi 

 T 29-100 ve T 27-65 
türbin motorları 
olağanüstü aşınma direnci 
ve sürekli işlerde uzun 
kullanım ömrü ile 
diğerlerinden ayrılır. 

 
Ek aksesuarlar: 

 Takım değiştirmek için 
anahtar takımı 

 
ZG 5 serisinde tüm bilezikler 0,5 
mm uç ve 1 mm-3 mm çaplarında 
mevcuttur;  3/32’’ ve 1/8’’ 
boyutları da temin edilebilir. Talep 
üzerine başka özel boyutlar da 
mevcuttur. 



 

 

Başlıca avantajlar: 

 Yağsız işleyiş iş parçası 
üzerinde yağ buharı 
bırakmaz. 

 Her alet için optimize 
edilmiş yüksek hız 
kusursuz taşlama ve 
frezeleme şekilleri 
garantiler. 

 Kusursuz konsantrik 
işleyiş. 

 Düşük gürültü seviyesi 

 Kanat motor sayesinde 
bu taşlama millerinin 
yağsız sürüşleri tam 
anlamıyla eşsiz ve 
patentlidir. 

 
Ek aksesuarlar: 

 Takım değiştirmek için 
anahtar takımı 

 
ZG 4 serisinde tüm bilezikler 0,5 
mm uç, 1mm-6 mm çaplarda 
mevcuttur;  3/32’’, 1/8’’ ve 1/4’’ 
boyutları da temin edilebilir. 
Talep üzerine başka özel 
boyutları da mevcuttur. 
ZG 7 serisinde tüm bilezikler  1 
mm uç, 1-8 mm çaplarda 
mevcuttur;  1/8’’ ve 1/4’’ 
boyutları da temin edilebilir. 
Talep üzerine başka özel 
boyutları da mevcuttur. 
 

  



 

 

 

                                           

Başlıca avantajlar: 

 Kompakt boyutlar 

 Yüksek güçlü kanat 
motorlar 

 Hatasız konsantrik çalışma 

 Durana kadar 
yüklenebilirlik 

 Merkezi atık hava ile 
düşük kirlilik oranı 

 Düşük gürültü seviyesi 

 Sıkıştırma için sağlam 
çelik gövde 

 
Ek aksesuarlar: 

 Takım değiştirmek için 
takım anahtarı 
 

Bu sayfada gösterilen tüm 
taşlama milleri alet milini 
korumak için döner bir sıçrama 
siperi ve talaş siperi ile temin 
edilebilir. 
 
*teknik bilgi sayfa 8’de. 

 

 

  



 

 

*R 2732 ve R 3622 taşlama 
millerinin saat yönünün tersine 
dönen modeli de temin edilebilir. 
Özellikleri saat yönünde çalışan 
miller ile aynıdır. 
 
RL 2732 Sipariş No.      150-412-801 
RL 3622 Sipariş No.      150-425-220 
 
** Tek yatak ayarı ile 
RL 3030 Sipariş No.      150-414-100 
 

  

ZG 8 serisindeki tüm bilezikler 6 
mm, 8 mm ve 10 mm çaplarında 
mevcuttur. Talep üzerine başka 
boyutları da temin edilebilir. 



 

 

 

                                                              

R 4102       R 4105      RB 4105 
 
Bu miller güçlü motorları 
sayesinde tüm fırçalama ve 
delme işlemleri için son 
derece kullanışlıdır. 
 
R 4102 ve R 4105 bir bilezik 
ile donatılmıştır. 
 
RB 4105 üç çeneli ayna ile 
teslim edilir. 
 

 

  



  

 

 

Başlıca avantajlar: 

 Basınçlı hava sayesinde sürekli 
olarak ayarlanabilir 
defleksiyon kuvveti. 
 

 Pistona uygulanan basınçlı 
hava aletin defleksiyondan 
sonra sabit stopta iken her 
zaman başlangıç pozisyonuna 
döndüğünü gösterir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Defleksiyon sistem tablosu: 
RWA 2-40, RWA 2-30, RWA 2-22,  
RWA 2-24 
Dönen mil ile ölçüm noktası 1’de 
defleksiyon kuvveti 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
Defleksiyon sistem tablosu: 
Dönen mili olan RWA 5-12 
Dönen mil ile ölçüm noktası 1’de 
defleksiyon kuvveti 



 

 

 

                                                                                           

ASV 100 
Bu sistem millerin paralel yön 
değiştirmelerini sağlar. 
Programlama oldukça 
basitleştirilmiştir. Aletler kendini 
otomatik olarak sıfır konumuna 
getirir. 
 
 
 
 
 
BWS 2-22 BWSO 2-22 
 
Bu robot sistemleri robot 
hücrelerinde hızlı takım değiştirme 
imkanı sağlar. Farklı devir sayıları 
olan farklı miller mevcuttur. 

 

  



 

 

 

RWA-HSK Sistemi 
Bu aletler BIAX RWA serisinin çeşitleridir. 
(sayfa 10) 
 
HSK 100 ve HSK 63 tutucu makine 
takımlarında RWA millerinin kullanılmasını 
sağlar. Temas basıncının kişiye göre 
ayarlanması için ayar vanası olan ya da 
ayar vanası olmayan aletler mevcuttur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bu salınım cihazları; 

 Çizicilerde karton ve 
polistiren kesmek için, 

 İş robota bırakıldığında 
köşelerin çapağını almak için  

kullanılır. 
 

Robot versiyonunda sabit pnömatik 
cihaz: FR 8-2 eğeleme aleti (detay için 
BIAX Havalı El Aletleri kataloğunun 
21. sayfasına bakınız) 

 
 
BIAX Havalı El Aletleri kataloğundaki 
pnömatik aletlerin robot versiyonları: 
 
- Düz öğütücü,  SBRH 818, sayfa  12 
- Bilezik ile açılı öğütücü,  WRD 6-
20/3 Z, sayfa 13 
- M 10 mil ile açılı öğütücü, WRD 10-
20/3 S, sayfa 13 
- Bilezik ile açılı öğütücü, WRD 6-20/2 
ZL 90, sayfa 13 
- Bilezik ile açılı öğütücü, WRD 6-20/2 
ZL 45, sayfa 14 
- Kayışlı öğütücü, HBD 200, sayfa 15 
 
 

 Bu takımların açma ve 
kapama vanaları yoktur. 
Dışarıdan hava ile çalışırlar. 

 

 Orta sınıf motorlar için olan 
makineler sıkıştırma işlemleri 
için parlak bir çelik kol ile 
donatılmıştır. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*BE 805 R havşa matkabı iş 
parçası üzerine bastırılana 
kadar çalışmaz. 
Bu özellik ‘’push start’’ olarak 
ifade edilir. 
Avantaj: İndirgenmiş hava 
tüketimi 
 
 
** BE 805 R-2 ve BE 309 R bir 
dış valf ile çalışır. 
BE 805 aynı zamanda çapak 
alınması gereken eğimli 
sondaj deliklerini veya 
lavabolardaki delikleri 
fırçalamak için idealdir. 
Basınç ve çekme yükü ile 
çalışır. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

*Bu açılı havşa motoru atık 
hava borusu için olan açılı 
bir konektör olmadan da 
temin edilebilir. Aletin 
toplam uzunluğu 255 
mm’dir. 
Model  :  BEW 309 R 
Sipariş No. 150 800 730 
 
 
**Bu açılı havşa motoru 
aynı zamanda daha küçük 
bir kafa açısı ile temin 
edilebilir. D 15 mm havşa 
ile birleşince kafa 
yüksekliği 26.5 mm’dir. 
Kafa çapı 20 mm. 
Model : BEW 606 R 
Sipariş No.150 810 980 
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