5-axelspännare
Funktion
Denna 5-axelspännare är den 3:e generationen av spännare till fräsmaskiner för 5-axlig bearbetning.
Den nya generationen är ännu enklare att använda tack vare veven och den beprövade spännfysiken från de kompakta 5-axelspännarna.
5-axelspännaren kan användas som skruvstycke för fastspänning av råämnen och som centrerande spännare för neddragande spännare -> 2 i 1.
En enorm spännkraft för alla krav, optimal åtkomlighet för korta verktyg och hög styvhet är fler fördelar för fräsmaskinerna.
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Bottenplatta

FÖRDELAR:

Positioneringselement

n Skruvstycks- och centrerande spännare 2 i 1

Spännelement
Spännback
Förlängningsaxlar och gängade spindlar
Klämstycke med mutter
Tryckstift för förcentrering

n Spänning med integrerad neddragningsfunktion
n Snabbinställning med vev
n Mycket hög spännkraft direkt på arbetsstycket
n Mycket hög styvhet i systemet
n Verktygen kommer åt ordentligt från alla sidor

Teknisk förklaring
Skillnad mellan spännteknik med skruvstycke och neddragande spännteknik
Fastspänning av råämnen/skruvstycksprincip
Ospänt

Spänd

Arbetsstycket ligger
an till vänster
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Neddragande spänning
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Upprepningsnoggrannhet
0,01 mm
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Klämback (röd) öppen på ena sidan -> används som

Klämback stängd på båda sidor -> används som centrerande spännare

skruvstycke

med neddragande spännare
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Användningsexempel

5-axelspännaren används som skruvstycke för fastspänning av
råämnen. Den vänstra, röda klämbacken är öppen. Snabbinställning
med veven. Kraftinledningen görs med en momentnyckel.

Neddragande spänning som centrerande spännareBåda klämbackarna
är stängda för att skapa en neddragande verkan på arbetsstycksstödet
genom att de anliggande spännbackarna överböjs när kraften leds in.

Arbete från 5 håll i en fräsmaskin för 5-axlig bearbetning.
Verktyget kommer åt optimalt för bearbetning direkt på
5-axelspännaren.
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