
 

 

 

Μηχανές 
φρεζαρίσματ
ος /φρέζες/  
για καθίσματα και για 
βαλβίδες κινητήρα 

ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑ 

Η εταιρεία Neway η οποία iδρύθηκε το 1952 κατασκευάζει και διανέμει 
εργαλεία και εξοπλισμό για μηχανική κατεργασίας βαλβίδων και 
καθισμάτων. 

Το επώνυμο προϊόν μας είναι μηχανή φρεζαρίσματος /φρέζα/ 
καθίσματος βαλβίδας. Αυτή η μηχανή φρεζαρίσματος θεωρείτα ω 
βασικός εξοπλισμός ενός συνεργείου που εξυπηρετεί κινητήρες καύσης, 
μικρές επισκευές, υψηλή απόδοση αυτοκινήτου, τακτική συντήρηση 
μοτοσυκλετών επισκευή κινητήρα βαρέως τύπου. Το προϊόν μας είναι 
πολύ επιτυχές για έναν απλό λόγο: προσφέρει αξία. Πολύ εύκολο στη 
χρήση, είναι τόσο ακριβής που είναι κατάλληλο ως εργαλείο για υψηλή 
απόδοση κινητήρα και δεν απαιτεί υψηλό κόστος. 



 
Μηχανήματα φρεζαρίσματος Neway 
Σειρά προϊόντος 150/200

  
για 16/18/24/32 κινητήρες  αυτοκινήτων 

βαλβίδων και κινητήρες μοτοσικλετών 

Διάμετροι φρέζας: 

Διάμετρος 24,8 μμ, διάμετρος 25,4 μμ /.975“, 1“/ 
Γωνίες 15°, 30°, 45°, 60° 
 

Διάμετρος 19,3 μμ εώς 28,6 μμ /.758“, 1 1/8/ 

Γωνίες 20°, 31°, 32°, 75° 

 

Για 8/12/16 κινητήρες αυτοκινήτου βαλβίδων και 
κινητήρες μοτοσικλετών 
Ονομαστικές διαμέτροι φρέζας 
 

Διάμετρος 28,6 μμ εώς 63,5 μμ /1 1/8“ εώς 2 1/2“/ 

Γωνίες 15°, 30°, 45°, 60° 

Διάμετρος 31,8 μμ εώς διάμετρο 28,6 μμ /1 1/4 εώς 2 1/2“/ 

Γωνίες από 0° εώς 75°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σετ Neway 

Σειρά προϊόντος 150/200 
Για 8/12/16 βαλβίδες αυτοκινήτων 

Για κινητήρες μοτοσικλετών 

για οικοδομικούς μηχανισμούς 
τρακτερ 
θαλάσσιων κινητήρων 
σταθεροί κινητήρες 
 

μετρικά 

inch 

Πλήρες σετ για μάρκες 

αξεσουάρ

 

 

Για 16/18/24/32 κινητήρες αυτοκινήτου 

βαλβίδων  

Για κινητήρες μοτοσικλετών 

Μεσαία αγκάθια Neway 
Σειρά προϊόντος 150/200 

PSM 100 από διάμετρο 3,8 μμ εώς 9,0 μμ 

Μετρικά, σταθερά 

ΡΕΜ 120 από διάμετρο 5,5 μμ εώς 8,5 μμ 
Μετρικά, ρυθμιζόμενα 
 

PSA 100 από διάμετρο 1/4“ εώς 11/32“  

inch, σταθερά 

PΕΑ 120 από διάμετρο 1/4“ εώς 11/32“  
inch, ρυθμιζόμενα 
 
PSM 140 από διάμετρο Ø 5,0 μμ εώς 12,0 μμ 

Μετρικά, σταθερά, μερικά 
PSA 140 από διάμετρο 1/4“ Std. εώς 1/2“ 
Inch, σταθερά, μερικά 

Για 8/12/16 βαλβίδες αυτοκινήτων 

Για κινητήρες μοτοσικλετών 

ΡΕΜ 150 από διάμετρο 5,5 μμ εώς 12,5 μμ 
Μετρικά, ρυθμιζόμενα 
ΡΕΑ 150 από διάμετρο 1/4“ εώς 1/2“ 
Inch, ρυθμιζόμενα 
 

ΡΕΜ 200 από διάμετρο 8,0 μμ εώς 13,0 μμ 

Μετρικά, ρυθμιζόμενα 

PΕΑ 200 από διάμετρο 5/16“ εώς 1/2“ 

Inch, ρυθμιζόμενα 

Μηχανήματα φρεζαρίσματος Neway 
Σειρά προϊόντος 100/120 

Μεσαίο αγκάθι Neway 
Σειρά προϊόντος 100/120 

Σετ Neway 
Σειρά προϊόντος 100/120 

Για 16/18/24/32 κινητήρες αυτοκινήτου 

βαλβίδων  

Για κινητήρες μοτοσικλετών 

μετρικά 

inch 

πλήρες σετ για μάρκες 
αξεσουάρ 



Φρέζες NEWAY 

για βαλβίδες, τύπος προϊόντος 

Gizmatic 3 

 

ονομαστικές διαμέτροι πλάκας βαλβίδων 

από διάμετρο 12,7 μμ εώς 50,8 μμ 

/1/2“ εώς 2“/ κεφαλή φρεζαρίσματος διπλής όψεως 

Γωνίες από 30° εώς 45° 

Aξεσουάρ φρέζας Neway 

Λαβή στα χέρια TW, TWEZ κασέτες εργαλείων 

συνδετικό υλικό 

εργαλεία κοπής 

 

 

 

 

 

 

 

Αποκλειστικός διανομέας: 
MARTINEX, spol.s.r.o. 

Priemyselná 2, TK 949 01, N Ι Τ Ρ Α 
www.martinex.sk 
www.neway.sk 

Σετ γενικής χρήσης για 8/12/16/32 κινητήρες 

βαλβίδων αυτοκινήτων 

Για κινητήρες μοτοσικλετών 

για οικοδομικούς μηχανισμούς 

τρακτερ 

θαλάσσιων κινητήρων 

σταθεροί κινητήρες 

ονομαστικοί διαμέτροι του φτερωτού άξονα 

από διάμετρο 3,97 μμ εώς 12,7 μμ 

/από 5/32“ εώς  1/2“/ 

http://www.martinex.sk/
http://www.neway.sk/

