Kompakt spännare för 5-axlig bearbetning
Funktion
Med den nya spännfysiken ”spännare för 5-axlig bearbetning kompakt” leder vi utvecklingen inom detta område. Systemet har utvecklats för optimal
bearbetning av komplexa arbetsstycken moderna maskiner för 5-axlig bearbetning.
Den intelligenta spänntekniken ger en styvare inspänning för att de allra högsta skär- och matningskrafterna ska kunna användas. Eftersom åtkomligheten
till arbetsstycket är optimal kan även mycket korta standardverktyg användas. Det minskar verktygskostnaderna betydligt.
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Positioneringselement med spännback
Spännelement
Finjustering med räfflad ratt
Klämskruv
Förlängningsaxlar
Bottenplatta
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Mycket hög dragkraft
Hög styvhet i systemet
Spännbackar med neddragningsfunktion på båda sidor
Optimal fininställning av spännbackarna till arbetsstycket
Verktygen håller längre
Arbetsstycket centreras alltid tack vare den symmetriska uppbyggnaden
Stor inspänningsvidd, 20 till 320 mm, kan utökas valfritt
Inspänningsdjupet kan ställas in från 3 till 20 mm med stödlisterna.
Verktygen kommer åt ordentligt från alla sidor
Snabb rengöring

Krafter
Den nya spännfysiken garanterar att kraftflödet och positioneringen av arbetsstycket separeras. Genom den intelligenta kraftfördelningen i systemet överförs
endast låga krafter till maskinbordet.
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Kraftflödet och positioneringen separeras
Högsta möjliga spännkraft på arbetsstycket
Maximal styvhet
Centrerande spänning

Tryckpunkt

Böjs med
spännelement

Lager

Positioneringselement
Spännelement

Arbetsstycket spänns fast av spännbackar med stift. Tack vare
den höga dragkraften uppstår en formanpassad fastspänning.

Råämnet fastspänt. Säker fastspänning tack vare
formanpassade spännstift.

Råämnet efter fastspänningen. Avtryck från spännstiften
syns på arbetsstyckets spännkant.

Med kopplingen för korsspänning kan två kompakta spännare
för 5-axlig bearbetning monteras 90° förskjutet mot varandra.
Arbetsstycken med olika mått kan spännas upp från 4 sidor.

Kompakta spännare för 5-axlig bearbetning direkt på
maskinbordet.
Arbetsstycket fastspänt med släta backar.

Spännbackarna lossas och spänns snabbt med
klämspakarna.
Med den räfflade ratten kan backarna enkelt
finjusteras när klämningen är öppen.

