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1985:

převzetí vedení společnosti aktuálním jednatelem Günterem Langem

1986:

přejmenování firmy na LANG Werkzeugtechnik

1989:

vybudování hlavního sídla firmy na adrese 73765 Neuhausen, Zabergäustr. 5

1997:

uvedení prvního vlastního výrobku Vario•Tec na trh

1999:

uvedení čisticí vrtule Clean•Tec na trh

2000:

1982 až 2000: zakázková výroba forem a všeobecných mechanických součástí

2001:

uvedení značící techniky a systémů upínací techniky Makro•Grip® a Quick•Point® na trh

2007:

uvedení automatizačního systému Eco•Tower 60 na trh

2008:

výstavba nové pobočky v 73271 Holzmaden

Upínací technika

založení společnosti LANG Werkzeugbau Josefem Langem

Upínací systém s nulovým bodem

1982:

CE

LANG Technik –
historie společnosti:

Í TECHNIKA
AC

přejmenování firmy na LANG Technik

2009:

uvedení automatizačního systému Eco•Compact 10 na trh

2010:

rozšíření výrobní plochy v Holzmadenu

Automatizace

založení dceřiné společnosti LANG Technovation v USA

do vedení společnosti nastupuje Marianne Lang.

2013:

uvedení automatizačního systému Eco•Compact 20 na trh
výstavba nové výrobní haly a kancelářské budovy v Holzmadenu

rozšíření výrobní haly v Holzmadenu

Čisticí vrtule

2014:

hlavní sídlem firmy se stává pobočka v Holzmadenu, Albstraße 1-4
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LANG Technik – specialista na pětiosé
obrábění a optimalizaci výroby
Naše jméno ručí za švábskou vynalézavost a rozhodná řešení v
oblasti upínání, optimalizace přípravných časů a automatizace.
Našim dlouholetým zkušenostem v třískovém obrábění
důvěřují zákazníci z celého světa.
Díky vzájemně dokonale optimalizované sadě upínací techniky,
systému nulového bodu a automatizace ve spojení s jedinečnou
značící technikou vytváříme potřebné předpoklady k tomu,
abyste byli nadále efektivním a konkurenceschopným
partnerem.

Na základě praktických zkušeností konstruujeme výrobky,
které optimalizují Vaše výrobní procesy a ideálně plně využívají
výrobní kapacity. Pokrokové technologie a nápady citelně
ovlivní Vaši současnou výrobu a vybaví Vás pro plnění úkolů v
budoucnu.
LANG Technik – impulzy pro pokrok.

Všeobecné obchodní, platební
a dodací podmínky:
Obchodní podmínky jsou uvedeny na našich stránkách
www.protechnik.cz.
Platební a dodací podmínky jsou uvedeny v nabídce, v kupní
smlouvě. Cena za dopravu je vyčíslena zvlášť.
Ceny v Katalogu LANG jsou EXW firma Lang, Holzmaden,
D-73 271 Německo.
Slevy:

3% z ceny při dodávce nad 20.000 EUR
5% z ceny při dodávce nad 40.000 EUR
individuální sleva při dodávce nad 60.000 EUR

protechnik systems s.r.o.
Svitavská 70
CZ-571 01 Moravská Třebová
tel.: +420 461 550 990
fax: +420 461 550 998
www.protechnik.cz
Email: systems@protechnik.cz
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V oblasti nových produktů odvedli naši zaměstnanci rovněž kus
práce. Poslední dva roky tak byly zaměřeny především na inovace v oblasti automatizace obráběcích strojů. K těm nejdůležitějším novinkám patří určitě náš automatizační systém Eco•Compact 20, který poprvé představujeme v kompletním katalogu.
Přehled o dalších novinkách najdete na straně 5.

Rádi bychom na tomto místě srdečně poděkovali našim distribučním partnerům v tuzemsku i zahraničí. S vysokou odbornou
kompetencí, spolehlivostí a angažovaností se také podílejí na
tom, že jsou zákazníci všude po celém světě informováni o
možnostech použití a výhodách našich výrobků a že jsou těmito
výrobky zásobováni.
Také Vám, milí zákazníci, děkujeme za partnerskou spolupráci.
Vaše upřímné názory, podněty a kritika jsou pro nás důležitými
indikátory, které zohledňujeme při inovování našich výrobků,
aby byly ještě lepší a ještě více vyhovovaly našim zákazníkům.
Přejeme Vám mnoho zábavy při objevování nových možností,
kterými můžete optimalizovat produktivitu a hospodárnost Vaší
výroby!

Marianne Lang
vedení společnosti

Günter Lang
vedení společnosti

Čisticí vrtule

od vydání posledního katalogu došlo v naší firmě k řadě nových
událostí. Pro uspokojení nepřetržitě rostoucí poptávky po naší
upínací technice a automatizačních systémech jsme se zaměřili
na vybudování naší infrastruktury a další růst našeho podniku.
Postupné přemisťování firmy z Neuhausenu do nového závodu
v Holzmadenu, které nyní trvá téměř pět let, bude na podzim
2014 definitivně dokončeno. Související rozšíření kancelářské
a výrobní plochy celkově o 6000 m² zajistilo podmínky pro
pokračování vývoje a výroby kvalitních inovativních výrobků,
poskytování standardních služeb a rozsáhlé schopnosti dodávat
výrobky.

Automatizace

Vážení zákazníci,

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika
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Na cestách po celém světě
v následujících odvětvích:
Formule 1 / motorsport

Lékařská technika

Letecká technika

Vojenská technika

Strojírenství

Energetika

Naše výrobky se samozřejmě používají také v jiných oblastech, jako je automobilový průmysl, jemná mechanika, klenotnictví,
potravinářský průmysl a mnoho dalších průmyslových odvětví. Na naše inovativní produktová řešení se spoléhají také mnohé školy,
výzkumné ústavy a univerzity.
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Automatizační systém
Eco•Compact 20
Že se kompaktnost a vysoká skladovací kapacita navzájem
vylučují? Nový automatizační systém dokazuje pravý opak! S 20
paletami na velmi malém prostoru poskytuje dostatek místa pro
bezpečnou bezobslužnou výrobu malých nebo středních sérií
při odpolední / noční směně.

Značící technika

Zde stručně představujeme
nejdůležitější novinky v tomto katalogu

Upínací technika

Novinky

Vícenásobný upínací
systém Quick•Point®
Pomocí mechanického vícenásobného upínacího systému lze
upínat a uvolňovat až 4 upínací prostředky nebo přípravky jen v
jednom upínacím kroku. Přípravné časy se tak mnohonásobně
minimalizují a obsluha se ještě více zjednoduší.

Upínací systém s nulovým bodem

Více informací od str. 130

Makro•Grip®
Avanti
Avanti
105
r 44105
Nr.
rt. N
Art.

Náš přesný upínací svěrák Avanti s výměnnými čelistmi pro tvarové díly je nyní k dispozici také se šířkou čelistí 55 mm (Avanti
46). Je vhodný zejména pro velmi malé díly se složitými konturami např. v lékařské technice a jemné mechanice. Základní
čelisti Avanti jsou přitom nyní k dostání také pro naše pětiosé a
automatické upínací svěráky.
Více informací od str. 58
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Čisticí vrtule

Automatizace

Více informací str. 86

Příprava, upnutí a automatizace z jedné ruky!
Čisticí vrtule od str. 144
Clean•Tec je praktické a časově úsporné řešení pro
odstranění třísek a chladicí kapaliny ze stolů strojů,
přípravků i obrobků před jejich vyjmutím. Po nastavení
do pracovní polohy stejně jako nástroj ze zásobníku
otevírá a zavírá svoje naklápěcí rotorové listy na základě regulace otáček vřetena.

Logistika upínací techniky

Systém nulového bodu
od str. 74
Modulární upínací systém nulového bodu QuickPoint, kterým lze dodatečně vybavit téměř každý
obráběcí stroj, je ideálním řešením pro časově
úspornou přípravu upínacích prostředků, přípravků a obrobků. Ať už se jedná o vertikální nebo
horizontální obrábění, pro obojí je k dispozici
vhodná varianta. Jedna z nejnižších konstrukčních výšek na světě (27 mm) a vysoká přesnost
polohování zajišťují, že je to jeden z nejlepších
systémů své třídy.
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Upínací technika
od str. 20
Od polotovaru až po hotový výrobek – vhodné řešení
pro všechny náročné úkoly ohledně upínání. Neporazitelná technika v pětistranném obrábění přesvědčuje
svojí kompaktní konstrukcí a zajišťuje ideální přístupnost. Nabídku upínací techniky doplňují další upínací
systémy pro profily a tvarové díly (Avanti, obrysový
svěrák), vícenásobné upínací systémy a přesné upínací
svěráky Vario.

Značící technika

Označíme Vaše výrobky!
Značící technika od str. 08

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

Hydraulickým tlakem až 20 t se v obráběných dílcích vytvoří značení, které umožní upnutí s tvarovým stykem. Zejména upnutí,
které vyžaduje vysoké přídržné síly a u něhož hrozí nebezpečí
deformace obrobku, lze bezpečně zajistit díky předběžnému
vyznačení stop pro upnutí. Značící technika je ve spojení s pětiosými upínacími svěráky Makro•Grip® předurčena především
pro pětistranné obrábění, u kterého má být dosažena optimální
přístupnost.

Příprava materiálu
Automatizace

Příprava upínacích prostředků

Automatizace
od str. 122

Čisticí vrtule

Pro zaručení co největšího vytížení kapacit stroje a zvýšení životnosti
vřetena patří rozumný stupeň automatizace k povinnému programu
každé výroby. Naše flexibilní řešení automatizace pokrývají veškeré
potřeby od zakázkové výroby jednotlivých dílců až po velké série a dají
se instalovat dodatečně u téměř všech obráběcích strojů. Jednoduchá
a nekomplikovaná obsluha a rychlá amortizace zajišťují atraktivnost
automatizace LANG i pro začínající nebo drobnější podniky.
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Značící technika
Automatizace

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

Značící technika

 Patentovaná technologie tvarového styku
 Externí předběžné značení obrobků až
hydraulickým tlakem 20 t

Čisticí vrtule

 Označit lze materiály až do 45 HRc
 Významně snížené přípravné práce na obrobku
 Velká úspora materiálu díky minimálním přídavkům
na okraje pro upnutí
9

Patentovaná technologie
tvarového styku firmy LANG
Díky unikátní značící technice je upínací technika LANG jedním z nejlepších světových systémů pro pětistranné obrábění.
Upnutí s tvarovým stykem zaručuje maximální přídržné síly při minimální upínacím tlaku. Přečtěte si na následující dvojstraně
všechny informace o značící technice a o tom, jaký má předběžné značení vliv na pětistranné obrábění s pětiosým upínacím
svěrákem Makro•Grip®:

Princip příčiny a následku
technologie značení a tvarového styku:
Technologie
tvarového styku

Vynikající
přídržné síly

Minimální přídavek
na okraj pro upnutí

Enormní úspora
materiálu

Menší objem odebraného
materiálu při obrábění
na zadní straně

Šetrné zacházení
se zdroji
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Vysoké
hodnoty řezu

Snížené vibrace
působící na obrobek

Zkrácené
výrobní časy

Vysoká rozměrová
přesnost

Snížení nákladů
na kus

Zvýšení kvality
frézovaných dílů

Vysoká bezpečnost
procesu

Makro•Grip® – kompaktní pětiosý upínací
svěrák s tvarovým stykem

Značící technika

Značící technika

Upínací systém s nulovým bodem

Je tak zapotřebí jen velmi malý tlak, takže konstrukce pětiosého
upínacího svěráku může být kompaktní. Z toho vyplývají následující výhody:

Princip příčiny a následku
pětiosého upínacího svěráku:
Velmi malý
upínací tlak

Zvýšená
životnost

Kompaktní
upínací prostředek

Ideální
přístupnost

Nízká
hmotnost

Velmi malá
potřeba místa
v prostoru stroje

Možnost použití
krátkých nástrojů

Ergonomická
manipulace

Možnost
vícenásobného
upnutí

Snížené vibrace
působící na obrobek

Vysoká životnost
nástrojů

Zvýšení kvality
frézovaných dílů

Snížení
pořizovacích
nákladů

Automatizace

Nízké opotřebení
upínacího prostředku

Zkrácené
výrobní časy

Zlepšená
kvalita povrchu

Zvýšení kvality
frézovaných dílů

Snížení
nákladů na kus

Usnadnění práce
zaměstnance

Čisticí vrtule

Žádná
deformace materiálu

Upínací technika

Díky externímu předběžnému značení obrobku se sníží zatížení
pětiosého upínacího svěráku. Zatímco běžné strojní svěráky musí
se svými rýhovanými čelistmi splnit dvojitou funkci (1. vniknutí
do materiálu, 2. upevnění obrobku), omezuje se funkce pětiosého upínacího svěráku pouze na upevnění obrobku.

Lepší
využití
kapacit
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Pevnost v tahu Rm N/mm2

Vysoce pevný materiál
upnutý bezpečně a bez opotřebení!
1500

1300

1100
High-End
čelisti
900
Standardní
čelisti
700
20

22

24

26

28

30

Na rozdíl od běžných strojních svěráků, které na obrobcích
„předběžně vyznačí“ stopy tlakem max. 4-6 tun a současně obrobky upnou, působí značící technika při externím předběžném
vyznačení stop na obrobek hydraulickým tlakem až 20 tun, aby
zhotovila značící konturu. Díky tomu lze při následném upnutí
obrobku bezpečně a bez opotřebení upnout i vysoce pevné

32

34

36

38

40

42

Tvrdost HRc

materiály s pevností v tahu až 1 500 N/mm² (např. titan,
slitina Inconel). Pro různě tvrdé materiály nabízíme dva různé
typy značících čelistí. Pomocí standardních značících čelistí lze
vyznačit stopy pro upnutí obrobků o tvrdosti do 35 HRc. Pro
vysoce pevné materiály do 45 HRc jsou zapotřebí vysoce kvalitní
značící čelisti.

Minimální přípravné práce
na upínaném obrobku!
Stopy pro upnutí se vyznačují přímo na ploše materiálu (obrázek vlevo) nebo na řezu (obrázek vpravo). Ani na plochách
s nesouběžností do 1 mm nejsou nutné žádné další přípravy.
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Kompletní proces značení proto netrvá ani 5 vteřin, což vede ke
značným úsporám přípravného času / nákladů na přípravu.

Princip fungování značící techniky:
5 vteřin, které změní Vaši výrobu!
2

Upínací technika

1

Značící technika

Značící technika

Stopy pro upnutí jsou vyznačeny maximálně do 5 vteřin

Značící hloubky je dosaženo, pokud jsou plochy mezi vyznačenými prohlubněmi viditelné. Max. hloubka 0,1 mm.

Absolutně jisté upnutí s nepatrnou upínací silou a minimální
upínací hloubkou (3 mm) obráběného dílce.

předtím...

poté...

poté...

Čisticí vrtule

předtím...

Upínací systém s nulovým bodem

4

3

Automatizace

Řezání s minimálním přídavkem na okraj pro upnutí
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Standardní značící stanice –
cenově zajímavý vstup do značící techniky
1
2
6
Středicí značící přípravek pro
polohování obrobku přesně doprostřed bez dorazu. Viz str. 18

5
1

Odolné ocelové těleso hydraulického systému včetně vodicího
kamene s T-drážkou

3

Pneumatický nožní nebo ruční
spínač pro spuštění procesu
značení

4

Rychlé nastavení čelistí pro
různou velikost dílců

5

Manometr pro odečítání
hydraulického tlaku

6

Pneumaticko-hydraulický
regulátor tlaku s viditelným
ukazatelem stavu oleje

2
4

Ergonomické nastavení
značícího tlaku

7
7
8

Značící čelisti pro všechny
materiály s tvrdostí do 35 popř.
45 HRc, dimenzovány až na 20
tun značícího tlaku
Doraz se stupnicí pro bezpečné
vložení obráběného dílu

3
8

Značící stanice na pracovní ponk
Rozsah dodávky:
- značící svěrák
- značící čelisti s dosedacími lištami 3 mm
- pneumaticko-hydraulický regulátor tlaku (1-360 barů)

- pneumatický spínač na ruční nebo nožní ovládání
- zkušební kameny ke kontrole zubů tvarového značení
- doraz obrobku se stupnicí
- ochranný štít

Č. výrobku

Provedení

Max. šířka značení

Typ značících čelistí

41200

Standardní

245 mm

41350

Prodloužené

41200-HE
41350-HE
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Hmotnost

Cena

Standardní značící čelisti
pro materiály do 35 HRc

76 kg

€ 2.770,-

355 mm

Standardní značící čelisti
pro materiály do 35 HRc

84 kg

€ 3.180,-

Standardní

245 mm

Vysoce kvalitní značící čelisti
pro materiály do 45 HRc

76 kg

€ 3.140,-

Prodloužené

355 mm

Vysoce kvalitní značící čelisti
pro materiály do 45 HRc

84 kg

€ 3.550,-

Pro dlouhé obrobky doporučujeme dvojité značení. Více informací na straně 16.

2
1

5

1

Základní deska pro pozdější
dovybavení druhým značícím
svěrákem s drážkami a
připravenými otvory pro snadné
přestavení v případě dvojitého
značení

2

Velký značící rozsah až 355 mm

3

Praktický a stabilní pojízdný vozík
pro flexibilní místo použití

Značící technika

Mobilní značící technika –
praktické a flexibilní řešení pro Vaši dílnu

Upínací technika

Značící technika

Praktická zásuvka pro uložení
nářadí

4
5

Automatizace

3

Pohodlné ovládání pomocí
tlačítka. Alternativně může být
také ovládán pomocí pedálu.
Obě ruce tak zůstanou volné
pro ergonomickou manipulaci,
zejména s těžkými obrobky.

Mobilní značící stanice
Rozsah dodávky:
- značící svěrák
- značící čelisti s dosedacími lištami 3 mm
- základní deska 596 x 496 mm
- praktický a stabilní pojízdný vozík

- pneumaticko-hydraulický regulátor tlaku (1-360 barů)
- pneumatický spínač na ruční nebo nožní ovládání
- zkušební kameny ke kontrole zubů tvarového značení
- doraz obrobku se stupnicí
- ochranný štít

Č. výrobku

Typ značících čelistí

Max. šířka značení

41400
Prodloužené

355 mm

Standardní značící čelisti
pro materiály do 35 HRc

41400-HE

Vysoce kvalitní značící čelisti
pro materiály do 45 HRc

41140

Standardní značící čelisti
pro materiály do 35 HRc

41140-HE

Prodloužená přídavná značící stanice pro
dvojité značení, max. šířka značení 355 mm

Vysoce kvalitní značící čelisti
pro materiály do 45 HRc

Hmotnost

Cena
€ 4.950,-

250 kg
€ 5.320,-

Čisticí vrtule

Provedení

Upínací systém s nulovým bodem

4

€ 1.990,60 kg
€ 2.360,-
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Mobilní dvojitá značící stanice – dvojité značení pro
1

2

5

1

Základní deska s
připravenými otvory pro
jednoduché nastavení při
dvojitém značení

2

Velký rozsah značení:
2 x až 355 mm

3

Praktický a stabilní pojízdný vozík
pro flexibilní místo použití

4

Praktická zásuvka pro uložení
nářadí

4
5

3

Pohodlné ovládání pomocí
tlačítka. Alternativně může být
také ovládán pomocí pedálu.
Obě ruce tak zůstanou volné
pro ergonomickou manipulaci,
zejména s dlouhými a těžkými
obrobky.

Mobilní dvojitá značící stanice
Rozsah dodávky:
- 2 značící svěráky
- značící čelisti s dosedacími lištami 3 mm
- základní deska 596 x 496 mm
- praktický a stabilní pojízdný vozík

- pneumaticko-hydraulický regulátor tlaku (1-360 barů)
- pneumatický spínač na ruční nebo nožní ovládání
- zkušební kameny ke kontrole zubů tvarového značení
- doraz obrobku se stupnicí
- 2 ochranné štíty

Č. výrobku

Typ značících čelistí

Provedení

Max. šířka značení

41402
Prodloužené
41402-HE

16

2 x 355 mm

Standardní značící čelisti
pro materiály do 35 HRc
Vysoce kvalitní značící čelisti
pro materiály do 45 HRc

Hmotnost

Cena
€ 6.940,-

310 kg
€ 7.680,-

Upínací technika

dlouhé obrobky

Značící technika

Značící technika

Upínací systém s nulovým bodem

Mobilní dvojitá značící stanice je ideální pro značení nadměrně dlouhých obrobků a jejich následné upnutí na stole ve dvou svěrácích. S dvojitou značící stanicí je nyní lehké přenést správnou vzdálenost na stůl stroje.

Vymezovací otvory jsou navíc provedeny tak, že je nastavení odstupu velice jednoduché jak pro rastrové desky Quick•Point®, tak i
automatizované dvojité svěráky Makro•Grip®, bez dalšího přeměřování.
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Čisticí vrtule

Automatizace

Ještě existuje možnost nastavení vzdálenosti 2 jednotek
individuálně přes drážky nebo v 25mm rastru přes vymezovací
otvory.

Přípravek ke značení středících značek
pro značící stanici
Umístění značky nad značící konturu usnadňuje vkládání obráběných dílců po značení do našich pětiosých upínacích svěráků
Makro•Grip® přesně doprostřed, s vysokou přesností opakování. Dorazy tak nejsou v podstatě zapotřebí.
Přípravek pro značení středících značek
Č. výrobku

Název

Cena

41010

Přípravek středících značek

€ 195,-

41010-01

Náhradní značící čep

€ 35,-

Umístění přípravku pro značení středících značek pomocí 2 ks M 6x14 šroubů s
válcovou hlavou na pohyblivou čelist značící stanice.

Zkušební kameny pro kontrolu
opotřebení značících čelistí
Zkušební kameny pro kontrolu opotřebení značících čelistí
Č. výrobku
41020

Jednotka

Cena

3 ks

€ 75,-

To zaručí důvěru - stále stejná kvalita upnutí! Kontrolujte pravidelně opotřebení
značících zubů, aby byla zaručena konstantní přídržná síla ve svěráku.

Umístěte kameny opatřené drážkou na vnější stranu značících
čelistí a upevněte je lehce pomocí ručního utažení.
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Pokud lze zkušební kámen vložit mezi značící zuby, musíte
značící čelisti zaslat k repasování.

Značící čelisti jako standardní /
vysoce kvalitní provedení

Značící technika

Značící technika

Standardní značící čelisti s dosedacími lištami (hloubka upnutí obrobku 3 mm)
Č. výrobku

Pro materiál

Jednotka

Cena

41111

bis 35 HRc

1 pár

€ 580,-

Upínací technika

Standardní značící čelisti pro všechny materiály do 35 HRc.

Č. výrobku
41112

Pro materiál

Jednotka

Cena

do 45 HRc

1 pár

€ 950,-

Upínací systém s nulovým bodem

Vysoce kvalitní značící čelisti s dosedacími lištami (hloubka upnutí obrobku 3 mm)

Vysoce kvalitní značící čelisti pro značení vysoce pevných materiálů do 45 HRc.

Repasování značícího ozubení

Pro překlenutí období repasování
doporučujeme mít v rezervě druhý
pár značících čelistí!

Č. výrobku

Repasování

Cena za pár

41111-01

Standardní značící čelisti

€ 120,-

41112-01

Vysoce kvalitní značící čelisti

€ 160,-

Čisticí vrtule

Při opotřebení ozubení lze značící čelisti až 6x repasovat (minimální tloušťka 15
mm) – následné náklady jsou tak udržovány na nízké úrovni! Po každém repasování se ztenčí tloušťka značící čelisti o 0,5 mm. Pro zachování původní tloušťky Vám
s repasovanými značícími čelistmi dodáme vždy odpovídající distanční plechy.

Automatizace

Repasování značících čelistí
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Značící technika
Automatizace

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

Upínací technika

Vynikající přístup při 5-osém obrábění
Vysoké přídržné síly
Čisticí vrtule

Žádná deformace materiálu díky nepatrné výšce upnutí
Ergonomická manipulace díky lehké váze
Integrovaný systém nulového bodu
21

Pětiosý upínací svěrák Makro•Grip®

Přehled výhod:
 lepší přístup při pětiosém obrábění
 vyšší přídržné síly při nižší upínací síle díky
patentované značící technice
 obrobky mohou být vkládány s opakovanou přesností
bez překážejících dorazů
 snadná a flexibilní manipulace díky nízké hmotnosti
 integrovaný systém nulového bodu
22

Čisticí vrtule

Automatizace

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

...v praxi:
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Značící technika

Upínací technika

Nepřekonatelný kompromis kompaktnosti a přídržné
1

2
3

2
4

6

1

3
4

5

5

6

Pomocné dorazy jsou k dostání na
vyžádání v různých velikostech.

Stabilní a robustní základna –
přesto lehká a praktická.
Upínací čelisti jsou po obou
stranách vybaveny upínacím
ozubením Präge•Fix (stejné
ozubení u všech velikostí svěráků,
dosedací výška 3 mm) a navíc
mohou upnout neznačené
obrobky a hotové díly.
Závit pro upevnění vlastních
předsazených čelistí nebo
dosedacích lišt a dorazů.
Dvojité vedení upínacích čelistí.
Systém je vybaven upínacími
čepy pro přesné upnutí v našem
upínacím systému nulového
bodu Quick•Point®.
Přesnost vystředění ± 0,02 mm.

Pro zaručení souvislého upínacího
tlaku doporučujeme použití běžného
momentového klíče.

Technické specifikace a kompatibilita
Pro představení technických specifikací a vzájemné kompatibility produktů a snadnou orientaci uživatele najdete na jednotlivých stránkách produktů informační piktogramy:

96

Ø 20 mm
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Rastrový rozměr:
rozměr systému
nulového bodu

Velikost čepů:
průměr upínacích
čepů

max. 70 Nm

max. 14000 N

Utahovací moment:
maximální
utahovací moment

Upínací síla:
upínací síla při max.
utahovacím momentu

± 0,02 mm

Přesnost centrování:
středící tolerance
svěráku

Možnost automatizace:
rozhraní pro
automatizaci

síly pro pětiosé obrábění neobrobených dílců

Značící technika

Upínací technika

Upínací technika

Naše doporučení:

Zkontrolovat

3

Upnout
Upínací systém s nulovým bodem

2

Nejlepší přídržné síly a nejnižšího opotřebení upínacího prostředku dosáhnete s předem označenými dílci! Podrobný popis a
všechny výhody patentované značící techniky najdete na stranách 10-19.

Výměnné čelisti jsou přemontovány během jedné minuty. Lze
tak realizovat vyšší upínací rozsah a eliminovat rušivé kontury.

Pro ochranu pohybového šroubu před nečistotami a třískami
jsou k dispozici kryty šroubu z pěny a plastu. Viz strana 28, 32
a 36.

Automatizace

Označit

Upínací síla v N
20.000
18.000
16.000

Technologie tvarového styku
značící techniky

14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Utahovací moment v Nm

Díky technologii tvarového styku značící techniky lze obráběné
dílce bezpečně upnout s použitím nízkého upínacího tlaku.
Deformování a protažení materiálu při upínání a uvolnění
upnutí je tak vyloučeno! Tento diagram vysvětluje vztah mezi
použitým upínacím tlakem a výslednou upínací silou.
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Čisticí vrtule

1

Pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 46

52

Ø 16 mm

max. 30 Nm

max. 6000 N

Pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 46

26

Č. výrobku

Délka základny

Rozsah upínání

Hmotnost

Cena

47065

77 mm

0 - 65 mm

1,7 kg

€ 445,-

47105

117 mm

0 - 105 mm

2,5 kg

€ 495,-

47145

157 mm

0 - 145 mm

3,3 kg

€ 565,-

± 0,02 mm

Čisticí vrtule

Automatizace

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika
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Značící technika

Upínací technika

Náhradní díly a příslušenství
Náhradní čelisti pro Makro•Grip® 46
Č. výrobku

Pro

Hmotnost

Jednotka

Cena

47046-20

Všechny svěráky řady 46

0,3 kg

1 pár

€ 230,-

V případě opravy byste měli vyměňovat vždy celý pár čelistí najednou, aby byla
dosažena nejlepší centrální poloha čelistí!

Povrchová úprava z karbidu wolframu pro upínací čelisti Makro•Grip®
Č. výrobku

Pro

Jednotka

Cena

45046-17

Všechny svěráky
řady 46

Pro jeden pár
čelistí

€ 135,-

Hladké plochy upínacích čelistí Makro•Grip® lze dodatečně opatřit povrchovou
úpravou z karbidu wolframu pro ještě větší přídržnou sílu při hladkém upnutí
(nezapomeňte: v ceně je obsažena jen povrchová úprava).

Sada pohybový šroub + prostřední článek pětiosého svěráku Makro•Grip® 46
Č. výrobku

Pro

Hmotnost

Cena

4046082

47065

0,08 kg

€ 58,-

4046122

47105

0,10 kg

€ 60,-

4046162

47145

0,12 kg

€ 62,-

Odolný pohybový šroub s TiN povrchovou úpravou, s vnitřním a vnějším šestihranem včetně prostředního článku a lícovacích kolíků.

Kryt šroubu pro Makro•Grip® 46
Č. výrobku

Materiál

Jednotka

Cena

47046-80

Pěnový materiál

10 ks

€ 25,-

Pěnové kryty se při upnutí čelistí stlačí a při uvolnění se opětovně vrátí do svého
plného objemu.
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Alternativně dostupné typy čelistí

Značící technika

Upínací technika

Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Jednotka

Cena

47469

46 x 21 x 20 mm

0,4 kg

1 pár

€ 84,-

Velkorysé kovové tělo pro optimální realizaci obrysů do celého objemu. Tyto obrysové čelisti se našroubují v celku do pětiosého upínacího svěráku. Vedení je kalené,
ocelové tělo měkké.

Upínací technika

Obrysové čelisti pro Makro•Grip® 46

Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Jednotka

Cena

44461

55 x 36 mm

0,5 kg

1 pár

€ 250,-

Systém výměnných čelistí pro tvarové díly je nyní k dispozici také pro pětiosý upínací svěrák.
Více informací od str. 58.
Vhodné výměnné čelisti najdete na str. 61.

Centrální čelist + pohybový šroub pro Makro•Grip® 46

Upínací systém s nulovým bodem

Základní čelisti Avanti pro Makro•Grip® 46

Namontováním centrální čelisti vytvoříte z pětiosého upínacího svěráku vícenásobný svěrák, se kterým můžete v případě potřeby obrábět více dílců najednou.

Čisticí vrtule

Automatizace

Více informací od str. 38.
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Pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 77

52

Ø 16 mm

max. 70 Nm

max. 14000 N

Pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 77

30

Č. výrobku

Délka základny

Rozsah upínání

Hmotnost

Cena

47085

102 mm

0 - 85 mm

2,7 kg

€ 545,-

47120

130 mm

0 - 120 mm

3,1 kg

€ 595,-

47160

170 mm

0 - 160 mm

3,7 kg

€ 645,-

47200

210 mm

0 - 200 mm

4,4 kg

€ 690,-

± 0,02 mm

Čisticí vrtule

Automatizace

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika
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Značící technika

Upínací technika

Náhradní díly a příslušenství
Náhradní čelisti pro pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 77
Č. výrobku

Pro

Hmotnost

47085-20

47085

0,8 kg

47077-20

47120, 47160, 47200

0,8 kg

Jednotka

Cena
€ 295,-

1 pár

€ 295,-

V případě opravy byste měli vyměňovat vždy celý pár čelistí najednou, aby byla
dosažena nejlepší centrální poloha čelistí!

Povrchová úprava z karbidu wolframu pro upínací čelisti Makro•Grip®
Č. výrobku

Pro

Cena

45077-17

Všechny svěráky řady 77

€ 165,-

Hladké plochy upínacích čelistí Makro•Grip® lze dodatečně opatřit povrchovou
úpravou z karbidu wolframu pro ještě větší přídržnou sílu při hladkém upnutí
(nezapomeňte: cena zahrnuje pouze povrchovou úpravu).

Sada pohybový šroub + prostřední článek pětiosého svěráku Makro•Grip® 77
Č. výrobku

Pro

Hmotnost

Cena

4077102

47085

0,18 kg

€ 84,-

4077135

47120

0,24 kg

€ 89,-

4077175

47160

0,28 kg

€ 99,-

4077215

47200

0,34 kg

€ 109,-

Odolný pohybový šroub s TiN povrchovou úpravou, s vnitřním a vnějším šestihranem včetně prostředního článku a lícovacích kolíků.
Plastové kryty šroubu pro pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 77
Č. výrobku

Oblast použití

Jednotka

Cena

47077-70

Sériové díly

10 ks

€ 18,-

Plastové kryty lze pro příslušnou oblast upnutí zkrátit jednoduchým odlomením na
místech určených k lomu na požadovanou délku.

Pěnové kryty šroubu pro pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 77
Č. výrobku

Oblast použití

Jednotka

Cena

47077-80

Jednotlivé díly

10 ks

€ 33,-

Pěnové kryty se při upnutí čelistí stlačí a při uvolnění se opětovně vrátí do svého
plného objemu.
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Alternativně dostupné typy čelistí

Značící technika

Upínací technika

Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Jednotka

Cena

47779

77 x 35 x 30 mm

1,6 kg

1 pár

€ 135,-

Velkorysé kovové tělo pro optimální realizaci obrysů do celého objemu. Tyto obrysové čelisti se našroubují v celku do pětiosého upínacího svěráku. Vedení je kalené,
ocelové tělo měkké.

Upínací technika

Obrysové čelisti pro pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 77

Rozměry

Hmotnost

Jednotka

Cena

49771

112 x 46 mm

1,5 kg

1 pár

€ 246,-

Upínací systém pro obrysové čelisti nabízí možnost použít také výměnné čelisti,
které jste si sami vyrobili. Můžete tak velmi flexibilně vyřešit nejrůznější situace
upnutí.
Více informací od str. 50.

Základní čelisti Avanti pro pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 77
Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Jednotka

Cena

44771

77 x 57 mm

1,5 kg

1 pár

€ 295,-

Systém výměnných čelistí pro tvarové díly je nyní k dispozici také pro pětiosý upínací svěrák.
Více informací od str. 58.
Vhodné výměnné čelisti najdete na str. 63.

Automatizace

Č. výrobku

Upínací systém s nulovým bodem

Základní čelisti pro pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 77

Centrální čelist + pohybový šroub pro pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 77
Namontováním centrální čelisti vytvoříte z pětiosého upínacího svěráku vícenásobný svěrák, se kterým můžete v případě potřeby obrábět více dílců najednou.

Čisticí vrtule

Více informací od str. 38.
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Pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 125

96

Ø 20 mm

max. 100 Nm

max. 20000 N

Pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 125

34

Č. výrobku

Délka základny

Rozsah upínání

Hmotnost

Cena

47155

160 mm

0 - 155 mm

9,0 kg

€ 745,-

47205

210 mm

0 - 205 mm

10,9 kg

€ 825,-

47255

260 mm

0 - 255 mm

12,8 kg

€ 890,-

47305

310 mm

0 - 305 mm

15,2 kg

€ 1.050,-

47355

360 mm

0 - 355 mm

17,6 kg

€ 1.290,-

± 0,02 mm

Čisticí vrtule

Automatizace

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika
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Značící technika

Upínací technika

Náhradní díly a příslušenství
Náhradní čelisti pro pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 125
Č. výrobku

Pro

Hmotnost

Jednotka

Cena

47125-20

Všechny svěráky řady 125

2,7 kg

1 pár

€ 390,-

V případě opravy byste měli vyměňovat vždy celý pár čelistí najednou, aby byla
dosažena nejlepší centrální poloha čelistí!

Povrchová úprava z karbidu wolframu pro upínací čelisti Makro•Grip®
Č. výrobku

Pro

Cena

45125-17

Všechny svěráky řady 125

€ 195,-

Hladké plochy upínacích čelistí Makro•Grip® lze dodatečně opatřit povrchovou
úpravou z karbidu wolframu pro ještě větší přídržnou sílu při hladkém upnutí
(nezapomeňte: cena zahrnuje pouze povrchovou úpravu).

Sada pohybový šroub + prostřední článek pětiosého svěráku Makro•Grip® 125
Č. výrobku

Pro

Hmotnost

Cena

4025165

47155

0,54 kg

€ 113,-

4025215

47205

0,66 kg

€ 123,-

4025265

47255

0,76 kg

€ 133,-

4025315

47305

0,86 kg

€ 143,-

4025365

47355

0,98 kg

€ 153,-

Odolný pohybový šroub s TiN povrchovou úpravou, s vnitřním a vnějším
šestihranem včetně prostředního článku a lícovacích kolíků.
Plastové kryty šroubu pro pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 125
Č. výrobku

Oblast použití

Jednotka

Cena

47125-70

Sériové díly

10 ks

€ 25,-

Plastové kryty lze pro příslušnou oblast upnutí zkrátit jednoduchým odlomením na
místech určených k lomu na požadovanou délku.

Pěnové kryty šroubu pro pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 125
Č. výrobku

Oblast použití

Jednotka

Cena

47125-80

Jednotlivé díly

10 ks

€ 45,-

Pěnové kryty se při upnutí čelistí stlačí a při uvolnění se opětovně vrátí do svého
plného objemu.
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Alternativně dostupné typy čelistí

Značící technika

Upínací technika

Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Jednotka

Cena

47259

125 x 47 x 40 mm

5,0 kg

1 pár

€ 185,-

Velkorysé kovové tělo pro optimální realizaci obrysů do celého objemu. Tyto obrysové čelisti se našroubují v celku do pětiosého upínacího svěráku. Vedení je kalené,
ocelové tělo měkké.

Upínací technika

Obrysové čelisti pro pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 125

Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Jednotka

Cena

49251

160 x 57 mm

4,0 kg

1 pár

€ 340,-

Upínací systém s nulovým bodem

Základní čelisti pro pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 125

Upínací systém pro obrysové čelisti nabízí možnost použít také výměnné čelisti,
které jste si sami vyrobili. Můžete tak velmi flexibilně vyřešit nejrůznější situace
upnutí.
Více informací od str. 50.

Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Jednotka

Cena

44251

125 x 69 mm

3,6 kg

1 pár

€ 360,-

Systém výměnných čelistí pro tvarové díly je nyní k dispozici také pro pětiosý upínací svěrák.
Více informací od str. 58.
Vhodné výměnné čelisti najdete na str. 65.

Automatizace

Základní čelisti Avanti pro pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 125

Centrální čelist + pohybový šroub pro pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 125

Čisticí vrtule

Namontováním centrální čelisti vytvoříte z pětiosého upínacího svěráku
vícenásobný svěrák, se kterým můžete v případě potřeby obrábět více dílců
najednou.
Více informací od str. 38.
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Dvojitý upínací svěrák Makro•Grip® –
sada pro přestavbu na pětiosý upínací svěrák
Rozsah dodávky: Obdržíte oboustranně ozubenou centrální čelist včetně pohybového šroubu. Díky zabudovanému volnoběhu se
dají bezpečně upínat i obráběné díly s rozdílem délek až 2 mm (tolerance řezání pilou!).

NOVINKA! V oblasti řady 77 a 125 k dostání v širší variantě
(27 mm) pro zvýšení rozsahu obrábění nástroje mezi obrobky,
což také umožní použití větších průměrů nástroje.
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Upínací technika

Přeměňte svůj pětiosý upínací svěrák
za pár okamžiků na dvojitý upínací svěrák!

Značící technika

Upínací technika

Nyní můžete vyjmout prostřední článek se šroubem. (Popřípadě
ho vyrazte zespodu vyrážečem).

Vložte nový šroub s prostředním článkem a upevněte je
zespodu šroubem.

Našroubujte znovu čelisti Makro•Grip® (věnujte pozornost
souměrnosti!). Nyní můžete Váš Makro•Grip® použít jako
dvojitý upínací svěrák.

Čisticí vrtule

Otočte upínací svěrák a odstraňte upevňovací šroub.

Automatizace

Upínací systém s nulovým bodem

Pro odšroubování čelistí Makro•Grip® od základního těla použijte vnitřní klíč na šestihrannou matici.
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Sada Makro•Grip® pro přestavbu na dvojitý upínací
pro rychlou přestavbu ze stávajících pětiosých svěrá
Centrální čelist a šroub pro pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 46
Č. výrobku

Pro Makro•Grip®

Šířka centrální čelisti

Délka šroubu

47065-TG

47065

14 mm

82 mm

47105-TG

47105

14 mm

122 mm

47145-TG

47145

14 mm

162 mm

Centrální čelist a šroub pro pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 77
Č. výrobku
47085-TG17
47085-TG27
47120-TG17
47120-TG27
47160-TG17
47160-TG27
47200-TG17
47200-TG27

Pro Makro•Grip®
47085

47120

47160

47200

Šířka centrální čelisti
17 mm
27 mm
17 mm
27 mm
17 mm
27 mm
17 mm
27 mm

Délka šroubu
102,5 mm

135 mm

175 mm

215 mm

Centrální čelist a šroub pro pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 125
Č. výrobku
47155-TG17
47155-TG27
47205-TG17
47205-TG27
47255-TG17
47255-TG27
47305-TG17
47305-TG27
47355-TG17
47355-TG27
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Pro Makro•Grip®
47155

47205

47255

47305

47355

Šířka centrální čelisti
17 mm
27 mm
17 mm
27 mm
17 mm
27 mm
17 mm
27 mm
17 mm
27 mm

Délka šroubu
165 mm

215 mm

265 mm

315 mm

365 mm

Cena

2 x 25 mm

€ 178,-

2 x 45 mm

€ 180,-

2 x 65 mm

€ 182,-

Rozsah upínání

Cena

2 x 50 mm
2 x 45 mm
2 x 70 mm
2 x 65 mm
2 x 90 mm
2 x 85 mm

Rozsah upínání
2 x 65 mm
2 x 60 mm
2 x 90 mm
2 x 85 mm
2 x 115 mm
2 x 110 mm
2 x 140 mm
2 x 135 mm
2 x 165 mm
2 x 160 mm

€ 220,-

€ 225,-

€ 235,-

€ 245,-

Automatizace

2 x 30 mm

Cena
€ 305,-

€ 315,-

€ 325,-

Čisticí vrtule

2 x 35 mm

Upínací systém s nulovým bodem

Rozsah upínání

Upínací technika

svěrák:
ků Makro•Grip® na dvojité upínací svěráky

Značící technika

Upínací technika

€ 335,-

€ 345,-
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Automatizační upínací svěrák Makro•Grip®: pětiosý
3

2
4
5

6

8

7

1

9

1

Ocelové základní tělo, které je
odolné proti korozi, robustní a
praktické.

2

Výměnné čelisti Makro•Grip®
s upevňovacím ozubením
Präge•Fix. Výška 3 mm.

3

Navíc s možností upnutí pro
neoznačené dílce a hotové díly.

4

Přesnost vystředění
± 0,02 mm.

5

Dvojité vedení čelistí

6

Závit pro upevnění dorazů.

7

Barevný doraz propružení pro
rozlišení vpředu / vzadu při nakládání věže / stolu zásobníku.

8

9

S integrovaným uložením pro
manipulační úchytku, která
slouží také jako ergonomická
prohlubeň pro manipulaci.
Upínací čepy Quick•Point® 96
k upnutí v systému nulového
bodu.

Přehled výhod:
lepší přístup při pětistranném obrábění
maximální přídržné síly ve spojení se značící technikou
kompaktní konstrukce a nízká hmotnost pro maximální
využití prostoru stroje
integrované rozhraní nulového bodu
díky zarovnanému přechodu mezi upínacím prostředkem a
systémem nulového bodu nedochází k hromadění třísek
42

Automatizace

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

upínací svěrák pro automatizovanou výrobu

Značící technika

Upínací technika

Automatizační upínací svěrák Avanti

Čisticí vrtule

Podle potřeby lze na automatizačním upínacím svěráku použít základní čelisti Avanti pro jeho použití v automatizované výrobě neforemných dílů.
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Automatizační upínací svěrák Makro•Grip® 77

96

Ø 20 mm

max. 70 Nm

max. 14000 N

± 0,02 mm

Automatizační upínací svěrák Makro•Grip® 77
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Č. výrobku

Délka základny

Rozsah upínání

Hmotnost

Cena

46160

170 mm

0 - 160 mm

7,2 kg

€ 635,-

Značící technika
Automatizace

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

Upínací technika

Náhradní čelisti pro automatizační upínací svěrák Makro•Grip® 77
Č. výrobku

Hmotnost

Jednotka

Cena

47077-20

0,8 kg

1 pár

€ 295,-

V případě opravy byste měli vyměňovat vždy celý pár čelistí najednou, aby byla
dosažena nejlepší centrální poloha čelistí!

Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Jednotka

Cena

44771

77 x 57 mm

1,5 kg

1 pár

€ 295,-

Čisticí vrtule

Základní čelisti Avanti pro automatizační upínací svěrák Makro•Grip® 77

Systém výměnných čelistí pro tvarové díly je nyní k dispozici také pro pětiosý
upínací svěrák.
Vhodné výměnné čelisti najdete na str. 63.
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Automatizační upínací svěrák Makro•Grip® 125

96

Ø 20 mm

max. 100 Nm

max. 20000 N

± 0,02 mm

Automatizační upínací svěrák Makro•Grip® 125
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Č. výrobku

Délka základny

Rozsah upínání

Hmotnost

Cena

46205

210 mm

0 - 205 mm

9,4 kg

€ 790,-

Značící technika
Automatizace

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

Upínací technika

Náhradní čelisti pro automatizační upínací svěrák Makro•Grip® 125
Č. výrobku

Hmotnost

Jednotka

Cena

47125-20

2,7 kg

1 pár

€ 390,-

V případě opravy byste měli vyměňovat vždy celý pár čelistí najednou, aby byla
dosažena nejlepší centrální poloha čelistí!

Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Jednotka

Cena

44251

125 x 69 mm

3,6 kg

1 pár

€ 360,-

Čisticí vrtule

Základní čelisti Avanti pro automatizační upínací svěrák Makro•Grip® 125

Systém výměnných čelistí pro tvarové díly je nyní k dispozici také pro pětiosý
upínací svěrák.
Vhodné výměnné čelisti najdete na str. 65.
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Automatizační dvojitý upínací
svěrák Makro•Grip® 77
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Ø 20 mm

max. 70 Nm

max. 14000 N
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1

Robustní ocelové základní tělo s
povrchovou úpravou proti korozi.

3

2

Výměnné čelisti Makro•Grip®
s upevňovacím ozubením
Präge•Fix. Výška 3 mm.

4

Dvojité vedení čelistí

5

Závit pro upevnění dorazů

Barevný doraz propružení pro
rozlišení vpředu / vzadu při
nakládání věže zásobníku.

6

7

S integrovaným uložením pro
manipulační úchytku, která
slouží také jako ergonomická
prohlubeň pro manipulaci.
Integrovaný systém nulového
bodu

Automatizační dvojitý upínací svěrák Makro•Grip® 77
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Č. výrobku

Celková délka

Rozsah upínání

Hmotnost

Cena

46200

210 mm + doraz propružení

2 x 200 mm

12,0 kg

€ 1.150,-

Upínací technika

Sada pro přestavbu automatizačního dvojitého
upínacího svěráku na čtyřnásobný svěrák

Značící technika

Upínací technika

p®
Makro•Gri pelspanner

Automatizace

Upínací systém s nulovým bodem

ons-Dop
Automati 0
20
Art. Nr. 46

Č. výrobku

Rozsah upínání

Jednotka

Hmotnost

47200-TG17

4 x 90 mm

2x 0,72 kg

47200-TG27

4 x 85 mm

2 centrální čelisti včetně
pohybového šroubu

2x 0,90 kg

Čisticí vrtule

Sada pro přestavbu (centrální čelist + pohybový šroub)
pro přestavbu automatizačního dvojitého upínacího svěráku na čtyřnásobný automatizační upínací svěrák
Cena
€ 490,-
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Obrysový svěrák Makro•Grip®: Váš upínací systém
6

1
2

5
4
3

1

Kalené základní čelisti
s lícovanými pery

2

Přesnost centrování
± 0,02 mm

3

4

Systém je vybaven upínacími
čepy pro přesné upnutí v
našem upínacím systému
nulového bodu Quick•Point®

5
6

Stabilní a robustní základna,
přesto lehká a praktická

Dvojité vedení
čelistí
Velkoobjemové ocelové nebo
hliníkové tělo pro vložení
jednoho nebo také více
obrysů do jedné upínací čelisti

Přehled výhod:
přesné polohování výměnných čelistí pomocí lícovaných per
možnost použití nejrůznějších tvarovaných čelistí na základně
velkoobjemové tělo umožňuje vložení více obrysů do jedné čelisti
jednoduché vlastní zhotovení výměnných čelistí
základní čelisti lze dovybavit a přestavět na pětiosý upínací
svěrák Makro•Grip®
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pro všechny obrysové a profilové díly

Značící technika

Upínací technika

Možnosti našroubování:

Upínací technika

Pomocí závitu v základních čelistech lze výměnné čelisti vlastní výroby upevnit také shora.

p®
rip
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•G
Makro

Měkké výměnné čelisti z oceli nebo hliníku –
shora upevněné vždy 4 šrouby.

Automatizace

Měkké výměnné čelisti z oceli nebo hliníku –
zespodu upevněné vždy 4 šrouby.
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Čisticí vrtule

Makro
ro•Gri
rip
ip®

Vedle nabízených výměnných čelistí (strana 53/55) existuje
možnost vyrobit pro naše obrysové upínací svěráky vlastní čelisti
nebo přípravky.
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Obrysový svěrák Makro•Grip® 77

52

Ø 16 mm

max. 70 Nm

max. 14000 N

Obrysový svěrák Makro•Grip® 77 se základními čelistmi 112 x 46 mm
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Č. výrobku

Délka základny

Max. otevření

Hmotnost

Cena

49010

102 mm

10 mm

3,3 kg

€ 495,-

49040

130 mm

40 mm

3,7 kg

€ 545,-

49080

170 mm

80 mm

4,3 kg

€ 595,-

49120

210 mm

120 mm

5,0 kg

€ 640,-

± 0,02 mm

Značící technika

Upínací technika

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

Pomocí závitu v základních
čelistech lze výměnné čelisti
vlastní výroby upevnit také shora.

Základní čelisti a výměnné čelisti 77
Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Jednotka

Cena

49771

112 x 46 mm

1,5 kg

1 pár

€ 246,-

Automatizace

Základní čelisti pro obrysový upínací svěrák Makro•Grip® 77

Upínací systém pro obrysové čelisti nabízí možnost použít také výměnné čelisti,
které jste si sami vyrobili. Můžete tak velmi flexibilně vyřešit nejrůznější situace
upnutí.

Č. výrobku

Materiál

Rozměry

Hmotnost

49778

Ocel

1,75 kg

49779

Hliník

112 x 57 x
36 mm

Pozor:

0,65 kg

Jednotka

Cena

1 ks

€ 19,-

Čisticí vrtule

Měkké výměnné čelisti pro obrysový upínací svěrák Makro•Grip® 77

Změněná čísla výrobků! Čelisti jsou nyní k dostání po kusech.
Pokud potřebujete pár čelistí, objednejte prosím 2 ks!
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Obrysový svěrák Makro•Grip® 125

96

Ø 20 mm

max. 100 Nm

max. 20000 N

Obrysový svěrák Makro•Grip® 125 se základními čelistmi 160 x 57 mm
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Č. výrobku

Délka základny

Max. otevření

Hmotnost

Cena

49050

160 mm

50 mm

10,4 kg

€ 695,-

49100

210 mm

100 mm

12,3 kg

€ 775,-

49150

260 mm

150 mm

14,2 kg

€ 840,-

49200

310 mm

200 mm

16,6 kg

€ 990,-

49250

360 mm

250 mm

19,0 kg

€ 1.240,-

± 0,02 mm

Značící technika

Upínací technika

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

Pomocí závitu v základních
čelistech lze výměnné čelisti
vlastní výroby upevnit také shora.

Základní čelisti a výměnné čelisti 125
Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Jednotka

Cena

49251

160 x 57 mm

4,0 kg

1 pár

€ 340,-

Automatizace

Základní čelisti pro obrysový upínací svěrák Makro•Grip® 125

Upínací systém pro obrysové čelisti nabízí možnost použít také výměnné čelisti,
které jste si sami vyrobili. Můžete tak velmi flexibilně vyřešit nejrůznější situace
upnutí.

Č. výrobku

Materiál

Rozměry

Hmotnost

49258

Ocel

3,3 kg

49259

Hliník

160 x 57 x
47 mm

Pozor:

1,2 kg

Jednotka

Cena

1 ks

€ 29,-

Čisticí vrtule

Měkké výměnné čelisti pro obrysový upínací svěrák Makro•Grip® 125

Změněná čísla výrobků! Čelisti jsou nyní k dostání po kusech.
Pokud potřebujete pár čelistí, objednejte prosím 2 ks!
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Proměňte svůj obrysový upínací svěrák Makro•Grip®

Šroub + centrální základní čelist 160 x 57 mm pro obrysový upínací svěrák 125
Č. výrobku

Délka šroubu a Ø

pro obrysový upínací svěrák

Hmotnost

Cena

49080-TG

175 mm, Ø 16 mm

49080

1,05 kg

€ 225,-

49120-TG

215 mm, Ø 16 mm

49120

1,10 kg

€ 233,-

Měkké výměnné čelisti pro obrysový upínací svěrák Makro•Grip® 125
Č. výrobku

Materiál

Rozměry

Hmotnost

49778

Ocel

1,75 kg

49779

Hliník

112 x 57 x 36
mm

Pozor:

56

0,6 kg

Cena
pro ks
€ 19,-

Změněná čísla výrobků! Čelisti jsou nyní k dostání po kusech.
Pokud potřebujete sadu čelistí, objednejte prosím 3 ks!

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

na obrysový dvojitý upínací svěrák Makro•Grip®

Značící technika

Upínací technika

Šroub + centrální základní čelist 160 x 57 mm pro obrysový upínací svěrák 125
Č. výrobku

Délka šroubu a Ø

pro obrysový upínací svěrák

Hmotnost

Cena

49100-TG

215 mm, Ø 20 mm

49100

2,5 kg

€ 319,-

49150-TG

265 mm, Ø 20 mm

49150

2,6 kg

€ 331,-

49200-TG

315 mm, Ø 20 mm

49200

2,7 kg

€ 343,-

49250-TG

365 mm, Ø 20 mm

49250

2,9 kg

€ 355,-

Měkké výměnné čelisti pro obrysový upínací svěrák Makro•Grip® 125
Materiál

Rozměry

Hmotnost

49258

Ocel

3,3 kg

49259

Hliník

160 x 57 x 47
mm

€ 29,-

Změněná čísla výrobků! Čelisti jsou nyní k dostání po kusech.
Pokud potřebujete sadu čelistí, objednejte prosím 3 ks!

Čisticí vrtule

Pozor:

1,2 kg

Cena
pro ks

Automatizace

Č. výrobku

57

Makro•Grip® Avanti –
víceúčelový svěrák se snadnou manipulací a bezkon
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Makro••Grip

4
Avanti
205
Nr. 442
Art.. Nr.
Art

7

1

Velmi přesné polohování čelistí
díky patentovanému rozhraní.

4

Stabilní a robustní základna,
přesto lehká a praktická.

2

Přesnost vystředění
± 0,02 mm.

5

Dvojité vedení základních
čelistí.

3

Výměnné čelisti k dostání v
ocelovém nebo hliníkovém
provedení.

Přehled výhod:

6

7

Výměna výměnných čelistí
během několika sekund pomocí
jednoho šroubu (vnitřní šestihran
5 mm) (Avanti 46/77) / 6 mm
(Avanti 125)).
Systém je vybaven upínacími
čepy pro přesné upnutí v našich
upínacích systémech nulového
bodu Quick•Point®.

enormní úspora času na přípravu díky výměně čelistí během
několika sekund
upínací situace jsou díky patentovanému systému výměny čelistí
opakovány s největší přesností
cenově výhodné pořízení výměnných čelistí
základní čelisti lze nyní použít také v pětiosých upínacích svěrácích
maximálně využitelný objem výměnných čelistí
58

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

kureční ceny upínacích čelistí!

Značící technika

Upínací technika

Manipulace
s jediným šroubem stačí...

Čisticí vrtule

Automatizace

...k upnutí čelistí. Směřuje-li frézovaná plocha nahoru (obrázek vlevo), není výměnná čelist upnutá a dá se vyjmout. V upnutém stavu
(obrázek vpravo) radius šroubu přečnívá.

otevřený

uzavřený
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Makro•Grip® Avanti 46
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52

Ø 16 mm

max. 30 Nm

max. 6000 N

Makro•Grip® Avanti 46
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Č. výrobku

Délka základny

Max. otevření

Hmotnost

Cena

44065

77 mm

5 mm

2,0 kg

€ 465,-

44105

117 mm

45 mm

2,8 kg

€ 515,-

± 0.02 mm

Značící technika
Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

Upínací technika

Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Jednotka

Cena

44461

55 x 36 mm

0,5 kg

1 pár

€ 250,-

Automatizace

Základní čelisti Avanti pro Makro•Grip® 46

Systém výměnných čelistí pro tvarové díly je nyní k dispozici také pro pětiosý
upínací svěrák.

Č. výrobku

Materiál

44468-26

Ocel

44469-26

Hliník

Rozměry
57 x 38 x 26 mm

Hmotnost
0,6 kg
0,2 kg

Jednotka

Cena

1 ks

€ 8,70

Potřebujete-li pár čelistí, objednejte vždy 2 ks!

Zde na obrázku: Hliník

61

Čisticí vrtule

Měkké výměnné čelisti pro Makro•Grip® Avanti 46, výška 26 mm

Makro•Grip® Avanti 77

®
Grip
Makro•G

A anttii
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Arrtt. Nr. 44160
A

52

Ø 16 mm

max. 70 Nm

max. 14000 N

Makro•Grip® Avanti 77
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Č. výrobku

Délka základny

Max. otevření

Hmotnost

Cena

44120

130 mm

15 mm

3,7 kg

€ 595,-

44160

170 mm

55 mm

4,4 kg

€ 645,-

44200

210 mm

95 mm

5,0 kg

€ 690,-

± 0.02 mm

Značící technika
Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

Upínací technika

Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Jednotka

Cena

44771

77 x 57 mm

1,5 kg

1 pár

€ 295,-

Systém výměnných čelistí pro tvarové díly je nyní k dispozici také pro pětiosý upínací svěrák.

Automatizace

Základní čelisti Avanti pro Makro•Grip® 77

Měkké výměnné čelisti pro Makro•Grip® Avanti 77, výška 36 mm
Materiál

Rozměry

Hmotnost

44778-36

Ocel

1,2 kg

44779-36

Hliník

78 x 58 x 36
mm

Pozor:

0,4 kg

Jednotka

Cena

1 ks

€ 12,80

Čisticí vrtule

Č. výrobku

Změněná čísla výrobků! Čelisti jsou nyní k dostání po kusech.
Potřebujete-li pár čelistí, objednejte vždy 2 ks!

Zde na obrázku: Ocel

63

Makro•Grip® Avanti 125
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Ø 20 mm

max. 100 Nm

max. 20000 N

Makro•Grip® Avanti 125
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Č. výrobku

Délka základny

Max. otevření

Hmotnost

Cena

44205

210 mm

55 mm

12,0 kg

€ 795,-

44255

260 mm

105 mm

13,9 kg

€ 860,-

44305

310 mm

155 mm

15,8 kg

€ 1.020,-

44355

360 mm

205 mm

17,7 kg

€ 1.260,-

± 0.02 mm

Značící technika
Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

Upínací technika

Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Jednotka

Cena

44251

125 x 69 mm

3,6 kg

1 pár

€ 360,-

Systém výměnných čelistí pro tvarové díly je nyní k dispozici také pro pětiosý
upínací svěrák.

Automatizace

Základní čelisti Avanti pro Makro•Grip® 125

Měkké výměnné čelisti pro Makro•Grip® Avanti 125, výška 46 mm
Č. výrobku

Materiál

Rozměry

Hmotnost

44258-46

Ocel

3,3 kg

44259-46

Hliník

126 x 77 x 46
mm

Cena

1 ks

€ 19,50

Změněná čísla výrobků! Čelisti jsou nyní k dostání po kusech.
Potřebujete-li pár čelistí, objednejte vždy 2 ks!

Čisticí vrtule

Pozor:

1,1 kg

Jednotka

Zde na obrázku: Ocel
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Přesný upínací svěrák Vario:
komfortní a vysoce přesné upnutí pomocí osvědčené
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Upínací čelisty vybaveny
patentovanými čepy Vario•Tec.
Našroubování zezadu, čelisti
vpředu uzavřené.
Řady čepů se po řadách
vyfukují tlakovým vzduchem

3

Poziční přesnost upínacích
čepů: ± 0,01 mm

6

Základní tělo s povrchovou
úpravou, nenáchylnou ke korozi

4

Prodloužené dvojité vedení upínacích čelistí

7

Vybaveno upínacími čepy, pro
precizní upnutí v našem systému
nulového bodu Quick•Point®

5

Přesnost centrování:
± 0,01 mm.

Přehled výhod:
ideální pro náročné obrábění zadních stran
nejsou nutné žádné paralelní podložky a dorazy
měnitelná konfigurace upnutí v nejkratší možné době
vysoká přesnost centrování a opakování
na upínacích čelistech nedochází k hromadění třísek
66

technologie Vario•Tec

Značící technika

Upínací technika

02

Upínací systém s nulovým bodem

®
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Upínací technika

Jak to funguje:

Automatizace

Čepy se vyfouknou po řadách (cca 5 mm) tlakovým vzduchem se zachování přesné polohy (± 0,01 mm). Nepotřebné kolíky
se jednoduše zatlačí prstem zpět.
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Nrr. 421
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Čisticí vrtule

Naše doporučení:

Pro zaručení stálé funkce čepů byste je měli po skončení
každého obrábění vyfouknout a očistit tlakovým vzduchem,
aby nedošlo k jejich zanesení chladicí kapalinou. Doporučujeme příležitostně postříkat čepy multifunkčním olejem pro
zachování jejich kluznosti.
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Přesný upínací svěrák Makro•Grip® Vario 77

52

Ø 16 mm

max. 70 Nm

max. 14000 N

Přesný upínací svěrák Makro•Grip® Vario 77
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Č. výrobku

Délka základny

max. Rozsah upínání

Hmotnost

Cena

42057

130 mm

55 mm

3,5 kg

€ 840,-

42097

170 mm

95 mm

4,1 kg

€ 890,-

42137

210 mm

135 mm

4,8 kg

€ 960,-

± 0,01 mm

Značící technika
Automatizace

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

Upínací technika

Čelisti se přišroubují zezadu (2x M 6 ve vzdálenosti 48 mm) – jsou tak zepředu kompletně uzavřené. Nemůže tak docházet k
hromadění třísek!

Č. výrobku

Popis

20000

Náhradní kolíky Ø 4 mm

200009

O-kroužky Ø 2 x 1,5 mm pro náhradní kolíky Ø 4 mm

20004

Tlaková pistole

Jednotka

Cena

5 ks

€ 8,-

100 ks

€ 13,-

1 ks

€ 15,-

Čisticí vrtule

Příslušenství Vario 77

69

Přesný upínací svěrák Makro•Grip® Vario 125

96

Ø 20 mm

max. 100 Nm

max. 20000 N

Přesný upínací svěrák Makro•Grip® Vario 125
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Č. výrobku

Délka základny

Rozsah upínání

Hmotnost

Cena

42102

210 mm

100 mm

12,1 kg

€ 1.180,-

42152

260 mm

150 mm

14,0 kg

€ 1.250,-

42202

310 mm

200 mm

16,3 kg

€ 1.390,-

42252

360 mm

250 mm

18,4 kg

€ 1.630,-

± 0,01 mm

Značící technika
Automatizace

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

Upínací technika

Čelisti se přišroubují zezadu (2x M 8 ve vzdálenosti 84 mm) – jsou tak zepředu kompletně uzavřené. Nemůže tak docházet
k hromadění třísek!

Č. výrobku

Popis

20001

Náhradní kolíky Ø 6 mm

200010

O-kroužky Ø 3,5 x 2 mm pro náhradní kolíky Ø 6 mm

20004

Tlaková pistole

Jednotka

Cena

5 ks

€ 8,-

100 ks

€ 13,-

1 ks

€ 15,-

Čisticí vrtule

Zubehör Vario 125
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Ino•Grip Compact: automatizovatelné tříčelisťové
1

2
1

2

3
8

Ručně ovládané spirálové
kolo

4

Ovládací šroub

7
6
5
6

Hliníkové základní tělo s
povrchovou úpravou odolné
proti opotřebení

3

5

4

Přesnost opakování 0,04 mm
(u frézovaných čelistí pod upínacím tlakem ještě přesnější)

Barevný doraz propružení pro
rozlišení vpředu / vzadu při
nakládání věže / stolu zásobníku
Systém je vybaven upínacími
čepy Ø 20 mm pro přesné upnutí
v našem upínacím systému
nulového bodu Quick•Point®

7

Integrované rozhraní pro
automatizaci LANG, praktické
jako prohlubeň pro manipulaci

8

Maznice k pravidelnému
mazání sklíčidla

Přehled výhod:
lepší přístup při pětistranném obrábění
ergonomická manipulace díky lehké hliníkové konstrukci
integrované rozhraní pro automatizaci a systém nulového bodu

96

Ø 20 mm

max. 70 Nm

max. 18000 N

0.04 mm

Tříčelisťové sklíčidlo Ino•Grip Compact
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Č. výrobku

Rozsah upínání

Hmotnost

Cena

51160

V závislosti na typu čelistí

5,0 kg

€ 795,-

Upínací sklíčidlo s tvrdými čelistmi s přidržovacími zuby

Upínací sklíčidlo s měkkými výměnnými čelistmi

Kulatý frézovaný díl, přidržovaný čelistmi s přidržovacími zuby
Upínací sklíčidlo s dílcem se v obráběcím stroji automaticky
vymění.

Kulatý díl upnutý v měkkých výměnných čelistech s individuálně
vloženým průměrem.

Automatizace

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

sklíčidlo pro frézování kulatých dílů

Značící technika

Upínací technika

Č. výrobku

Název

Rozsah upínání

Hmotnost

Cena

51161

FU16, tvrdé

30-160 mm

0,44 kg

€ 128,-

51162

FI16, měkké

5-160 mm

0,68 kg

€ 96,-

Čisticí vrtule

Upínací čelisti pro tříčelisťové sklíčidlo Ino•Grip Compact

Sada čelistí se skládá ze 3 upínacích čelistí

73
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Značící technika

 Enormní snížení přípravných časů
 Jednoduché umístění upínacích čepů do obrobků, přípravků
a upínacích prostředků
 Extrémně flexibilní díky individuálnímu připojení na stole stroje
 S nejnižším systémem nulového bodu na trhu (výška 27 mm)

Upínací systém s nulovým bodem
75

Čisticí vrtule

Automatizace

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

 Vysoká spolehlivost procesů, přesnost opakování 5 mikronů
a upínací síla až 6 tun

Upínací systém s nulovým bodem Quick•Point®

Přehled výhod:
 značné snížení doby přípravy
 jednoduché umístění upínacích čepů do obrobků, přípravků a
upínacích prostředků
 velmi flexibilní díky individuálnímu přizpůsobení stolu stroje
 s nejnižším systémem nulového bodu na trhu (výška 27 mm)
 vysoká spolehlivost procesu, přesnost opakování 5 μm a přídržná
síla až 6 t
76

Čisticí vrtule

Automatizace

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

77

Značící technika

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací systém s nulovým bodem Quick•Point®: jedn
bodu na trhu (výška 27 mm) a s maximální přídržnou
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1

Velmi přesný s opakovatelnou
přesností < 0,005 mm

2

Závit 4 x M5 pro správné určení
polohy upínacích prostředků

3

Silné, mechanické upnutí pomocí
utahovacího klíče. Utahovací
moment max. 30 Nm.

4

Stabilní, masivní tělo z tvrzené
a broušené cementační oceli

5

Výška 27 mm
± 0,01 mm

6

Plastové kryty pro
upevňovací otvory

Technické specifikace a kompatibilita:
Pro představení technických specifikací a vzájemné kompatibility produktů a snadnou orientaci uživatele najdete na
jednotlivých stránkách produktů informační piktogramy:

96

Ø 20 mm

78

Rastrový rozměr:
rozměr systému
nulového bodu

Velikost čepů:
průměr upínacích
čepů

46

Velikost svěráku:
šířka čelistí
kompatibilního svěráku

Upevňovací otvory:
možnost upevňovacích
otvorů a seřizovacích drážek specifických pro stůl

Quick-Lock:
varianta použitelného
uzávěru

Možnost automatizace:
rozhraní
pro automatizaci

Modulární systém Quick•Point® umožňuje díky redukčním deskám snížit rozteč čepů z 96 mm na 52 mm pro upínání menších
upínacích prostředků. Viz str. 100.

Quick-Lock – nový uzávěr jako optimální příslušenství.
Viz str. 89 a str. 91.

Snadné možnosti adaptace různých upínacích prostředků a
obráběných součástí díky upínacím čepům, které je potřeba
dokoupit. Viz str. 98.

Čisticí vrtule

Automatizace

Quick•Point® je ideální upínání pro naše upínací svěráky Makro•Grip®. Od str. 24.

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

oduchý, přesný, s nejnižším systémem nulového
silou 6 000 kg!

Značící technika

Upínací systém s nulovým bodem

Quick•Point® – nejen velice přesný, ale také vysoce zatížitelný. Zde jako příklad: hmotnost obrobku 175 kg, výška 525 mm.
4 upínací čepy jsou zašroubovány přímo do obrobku.
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Možnosti upevnění pro Quick•Point®

80

Upevnění:
Centrování:

ve standardních otvorech
pomocí vodicích kamenů
s drážkou

Zde se upevňují standardní desky s nulovými body s
předdefinovanými upínacími otvory pomocí šroubů
v T-drážkách stolu stroje. Deska se centruje kameny.
Po stranách desky jsou umístěny drážky 20H7

Upevnění:
Centrování:

pomocí upínek
pomocí vodicích kamenů
s drážkou

Všechny pravoúhlé desky Quick•Point® jsou standardně vybaveny
jednou upínací plochou. Tu lze použít k upevnění desky ke stolu
stroje pomocí upínek, které můžete dokoupit. Deska se centruje
opět drážkovými kameny.

Upevnění:
Centrování:

individ. upevňovací otvory
pomocí drážkových kamenů

Každá deska s nulovými body je k dostání také bez upevňovacích
otvorů. Desky s nulovými body lze proto upravit tak, aby byly
upevňovací otvory individuálně přizpůsobené T-drážkám stolu
stroje. Dodatečně lze do spodní strany desky zhotovit lícovací
drážky pro kameny, na přání také se závitem pro pevné
našroubování. Tyto modifikace mohou být za příplatek
provedeny u nás, nebo si je provede zákazník sám. Informace:
Všechny desky jsou zpevněné na 57 HRc, do hl. 0,7 mm.

Kulaté desky se nejlépe sešroubovávají přes
individuální upevňovací otvory s výřezem resp.
T-drážkami kruhového otočného stolu. Soustředné
centrování se ideálně provádí pomocí centrovacího
nástavce, který má na jedné straně lícovací rozměr
(12F5) centrálního otvoru desky Quick•Point® a na
druhé straně lícování příslušného kruhového otočného stolu. Pro axiální centrování stačí do spodní
strany desky dodatečně umístit drážkovací kameny.
Jako alternativu k centrovacímu nástavci lze použít
také 2 drážkové kameny v úhlu, pokud to připouští
dispozice stolu stroje.

Upínací technika

individ. upevňovací otvory
drážkovými kameny a/nebo
centrovacím nástavcem

Ø 12F5

Upínací systém s nulovým bodem

Upevnění:
Centrování:

Zde se upevnění desky provádí opět pomocí
individualizovaných upevňovacích otvorů a T-drážek
stolu stroje. Deska se však centruje vysoce přesným
měřicím tělesem Quick•Point® (k dispozici na str. 82).
Měřicí sondou se přitom sejmou souřadnicově
vybroušené boční hrany měřicího tělesa a deska
se odpovídajícím způsobem vycentruje.

Upevnění:
Centrování:

individ. upevňovací otvory
pomocí měřicího tělesa Quick•Point®

Po upevnění kulatých desek na stole pomocí
individualizovaných upevňovacích otvorů, lze také
měřicím tělesem vycentrovat také systém nulového
bodu. Měřicí sondou se přitom sejmou boční strany
šablony, aby se deska axiálně vycentrovala. Potřebná
soustřednost se nastavuje vnitřním průměrem
měřicího tělesa.

Čisticí vrtule

individ. upevňovací otvory
pomocí měřicího tělesa Quick•Point®

Automatizace

Možnosti centrování pro Quick•Point®
Upevnění:
Centrování:

Značící technika

Upínací systém s nulovým bodem

81

Možnosti centrování pro Quick•Point®
Měřicí těleso pro rychlé a přesné centrování desek Quick•Point®. Doporučujeme především u rotujících os nebo upínacích sklíčidel.
Popis funkce na str. 81.

52

Měřicí těleso 52
Č. výrobku

Rozměry

Cena

44252

96 x 96 mm

€ 460,-

•

Pro všechny desky Quick•Point®
s roztečí čepů 52 mm

•

Celková měřicí délka 95 mm/strana

•

tvrzené a broušené

•

Pro všechny desky Quick•Point®
s roztečí čepů 96 mm

•

Celková měřicí délka 125 mm/strana

•

tvrzené a broušené

96

Měřicí těleso 96

82

Č. výrobku

Rozměry

Cena

44296

126 x 126 mm

€ 570,-

Vyrovnávací deska pro rastrové desky

Značící technika

Upínací systém s nulovým bodem

K snadné montáži našich rastrových desek Quick•Point® (viz str. 83) doporučujeme použít vyrovnávací desku. Tím dosáhneme
přesného vyrovnání a rozměrové stálosti desek.

Č. výrobku

Název

Hmotnost

Cena

44152

Vyrovnávací deska 52

3,4 kg

€ 750,-

44196

Vyrovnávací deska 96

6,5 kg

€ 930,-

44152-10

Vyrovnávací deska 52
k zapůjčení (2 týdny)

-

44196-10

Vyrovnávací deska 96
k zapůjčení (2 týdny)

-

Upínací technika

Vyrovnávací deska pro rastrové desky Quick•Point®

€ 75,-

Upínací systém s nulovým bodem

Pro jednoduché vzájemné vyrovnání rastrových desek Quick•Point®
se tato vysoce přesná vyrovnávací deska položí přes 2 nebo 4 desky
a po utažení upevňovacích šroubů se opět odstraní.

Navíc se dosadí vyrovnávací deska
přesahující přes všechny 4 desky
Quick•Point®.

Jsou-li dostupné upevňovací šrouby
dotažené, jsou vytáhnou se lícovací čepy a nahradí se upevňovacími
šrouby.

Čisticí vrtule

Dosednutí 4 středních desek s
potřebnými upevňovacími šrouby.
Do 2 otvorů se nejdříve nasadí
lícovací čepy, které převezmou
centrování v drážce stolu stroje.

Automatizace

Jak to funguje:

Nyní se vnější desky Quick•Point® prostřednictvím centrovacích čepů vycentrují a
upevní.
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Rastrové desky Quick•Point® 52 a 96

Ø 16 mm

46/77

Rastrová deska Quick•Point® pro rozteč čepů 52 mm, bez upevňovacích otvorů

Ø 20 mm

Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Cena

45600

104 x 104 x 27 mm

2,0 kg

€ 295,-

45004

Vyvrtání otvorů podle přání zákazníka

€ 95,-

45002

Sestavení podle přání zákazníka

€ 85,-

125

Rastrová deska Quick•Point® pro rozteč čepů 96 mm, bez upevňovacích otvorů

84

Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Cena

45710

192 x 192 x 27 mm

7,2 kg

€ 495,-

45004

Vyvrtání otvorů podle přání zákazníka

€ 95,-

45002

Sestavení podle přání zákazníka

€ 85,-

Prodloužené rastrové desky Quick•Point® 96

Značící technika

Upínací systém s nulovým bodem

Ø 20 mm

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

NO
VI
N

KA
!

Pro stoly strojů s roztečí drážek 100 mm byla konstruována deska Quick•Point® s roztečí otvorů 200 x 150 mm (k dostání také bez
upevňovacích otvorů).

125

Prodloužená rastrová deska Quick•Point® pro rozteč otvorů 96 mm
Rozměry

Hmotnost

Cena

45715

246 x 192 x 27 mm

9,2 kg

€ 645,-

Automatizace

NO

VI

NK

A!

Č. výrobku

Ø 20 mm

125

Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Cena

45716

246 x 192 x 27 mm

9,4 kg

€ 540,-

45004

Vyvrtání otvorů podle přání zákazníka

€ 95,-

45002

Sestavení podle přání zákazníka

€ 85,-

Čisticí vrtule

Prodloužená rastrová deska Quick•Point® pro rozteč čepů 96 mm, bez upevňovacích otvorů
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NO
VI
N

KA
!

Vícenásobné upínací systémy Quick•Point®

Ø 20 mm

125

Čtyřnásobná rastrová deska Quick•Point® 96, bez upevňovacích otvorů
Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Cena

45740

384 x 384 x 27 mm

28,8 kg

€ 2.680,-

Vyvrtání otvorů podle přání zákazníka

€ 280,-

45042

Sestavení podle přání zákazníka

€ 250,-

NO

VI

NK
A!

45044

Ø 20 mm

125

Dvojitá rastrová deska Quick•Point® 96, bez upevňovacích otvorů
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Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Cena

45720

384 x 192 x 27 mm

14,4 kg

€ 1.290,-

45024

Vyvrtání otvorů podle přání zákazníka

€ 125,-

45022

Sestavení podle přání zákazníka

€ 110,-

Možnosti kombinace rastrových desek

Značící technika

Upínací systém s nulovým bodem

Uspořádáním rastrových desek do řad lze realizovat různé varianty pro osazení stolu stroje. Lze tak efektivně využít dostupnou
plochu na stole stroje a dosáhnout maximální možné flexibility.

Rastr 8 (4 + 4)

Rastr 9 (4 + 2 + 2 + 1)

Rastr 12 (4 + 4 + 2 + 2)

Čisticí vrtule

Automatizace

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

Rastr 6 (4 + 2)
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Quick•Point® 52

Ø 16 mm

46/77

Deska Quick•Point® pro rozteč čepů 52 mm, s upínacím okrajem
Č. výrobku

Rozměry

upevňovací otvory

Hmotnost

Cena

45150

150 x 116 x 27 mm

100 x 50 mm

2,9 kg

€ 435,-

Ø 16 mm

46/77

Deska Quick•Point® pro rozteč čepů 52 mm, bez upevňovacích otvorů
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Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Cena

45151

150 x 116 x 27 mm

3,4 kg

€ 345,-

45004

Vyvrtání otvorů podle přání zákazníka

€ 95,-

45002

Sestavení podle přání zákazníka

€ 85,-

Quick•Point® rychlý uzávěr Quick-Lock

Značící technika

Upínací systém s nulovým bodem

Quick•Point® Quick-Lock 52
Č. výrobku

Hmotnost

Cena

44552

0,3 kg

€ 235,-

Upínací technika

Mechanický uzávěr kompatibilní se všemi obdélníkovými a čtvercovými deskami
Quick•Point®.
Součástí dodávky je: páka, distanční podložky (4 ks)

zavřený
Upínací systém s nulovým bodem

otevřený

Automatizace

Upínky Quick•Point®
Upínky Quick•Point®
Č. výrobku

Jednotka

Cena

27084

1 sada (4 ks)

€ 29,-

Čisticí vrtule

Upínky umožňují upevnění desek Quick•Point® 45150 a 45400 na stole stroje.
Viz str. 80 č. 2.
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Quick•Point® 96

Ø 20 mm

125

Deska Quick•Point® pro rozteč čepů 96 mm, s upínacím okrajem
Č. výrobku

Rozměry

upevňovací otvory

Hmotnost

Cena

45400

192 x 156 x 27 mm

150 x 100 / 50 mm

5,5 kg

€ 595,-

Ø 20 mm

125

Deska Quick•Point® pro rozteč čepů 96 mm, bez upevňovacích otvorů
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Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Cena

45401

192 x 156 x 27 mm

6,0 kg

€ 490,-

45004

Vyvrtání otvorů podle přání zákazníka

€ 95,-

45002

Sestavení podle přání zákazníka

€ 85,-

Quick•Point® rychlý uzávěr Quick-Lock

Značící technika

Upínací systém s nulovým bodem

Quick•Point® Quick-Lock 96
Č. výrobku

Hmotnost

Cena

44596

0,4 kg

€ 285,-

Upínací technika

Mechanický uzávěr kompatibilní se všemi obdélníkovými a čtvercovými deskami
Quick•Point®.
Součástí dodávky je: páka, distanční podložky (4 ks)

zavřený
Upínací systém s nulovým bodem

otevřený

Upínky Quick•Point®
Č. výrobku

Množství

Cena

27084

1 sada (4 ks)

€ 29,-

Čisticí vrtule

Upínky umožňují upevnění desek Quick•Point® 45150 a 45400 na stole stroje. Viz
str. 80 č. 2.

Automatizace

Upínky Quick•Point®
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Quick•Point® 52, Ø 116 mm

Ø 16 mm

46/77

Kulatá deska Quick•Point® pro rozteč otvorů 52 mm
Č. výrobku

Rozměry

upevňovací otvory

Hmotnost

Cena

45750

Ø 116 x 27 mm

Rozteč 96 mm

1,9 kg

€ 430,-

Ø 16 mm

46/77

Kulatá deska Quick•Point® pro rozteč čepů 52 mm, bez upevňovacích otvorů
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Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Cena

45751

Ø 116 x 27 mm

2,1 kg

€ 365,-

45004

Vyvrtání otvorů podle přání zákazníka

€ 95,-

45002

Sestavení podle přání zákazníka

€ 85,-

Upínací technika

Quick•Point® 52, Ø 157 mm

Značící technika

Upínací systém s nulovým bodem

Ø 16 mm

Upínací systém s nulovým bodem

46/77

Kulatá deska Quick•Point® pro rozteč otvorů 52 mm
Rozměry

upevňovací otvory

Hmotnost

Cena

45900

Ø 157 x 27 mm

Rozteč 100 mm

3,5 kg

€ 465,-

Automatizace

Č. výrobku

Ø 16 mm

46/77

Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Cena

45901

Ø 157 x 27 mm

3,8 kg

€ 395,-

45004

Vyvrtání otvorů podle přání zákazníka

€ 95,-

45002

Sestavení podle přání zákazníka

€ 85,-

Čisticí vrtule

Kulatá deska Quick•Point® pro rozteč čepů 52 mm, bez upevňovacích otvorů
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Quick•Point® 96, Ø 176 mm

Ø 20 mm

125

Kulatá deska Quick•Point® pro rozteč otvorů 96 mm
Č. výrobku

Rozměry

upevňovací otvory

Hmotnost

Cena

45800

Ø 176 x 27 mm

126 x 60 mm + rozteč 150 mm

4,7 kg

€ 595,-

Ø 20 mm

125

Kulatá deska Quick•Point® pro rozteč čepů 96 mm, bez upevňovacích otvorů

94

Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Cena

45801

Ø 176 x 27 mm

4,8 kg

€ 545,-

45004

Vyvrtání otvorů podle přání zákazníka

€ 95,-

45002

Sestavení podle přání zákazníka

€ 85,-

Quick•Point® 96, Ø 196/246 mm

Značící technika

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

/246

125

Upínací systém s nulovým bodem

Ø 20 mm

Kulatá deska Quick•Point® pro rozteč čepů 96 mm, bez upevňovacích otvorů
Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Cena

45820

Ø 196 x 27 mm

6,0 kg

€ 640,-

45840

Ø 246 x 27 mm

9,5 kg

€ 765,-

45004

Vyvrtání otvorů podle přání zákazníka

€ 95,-

45002

Sestavení podle přání zákazníka

€ 85,-

Naše doporučení:

Čisticí vrtule

Automatizace

Místo středového otvoru 12F5 lze na zadní stranu umístit také jiné průměry, například 30H7 nebo 40H7. Ceny obdržíte na
vyžádání.
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Kulatá deska Quick•Point® se středovým otvorem

Ø 16 mm

46/77

Kulatá deska Quick•Point® pro rozteč čepů 52 mm, se středovým otvorem / bez upevňovacích otvorů
Č. výrobku

Rozměry

Středový otvor

Hmotnost

Cena

45902

Ø 157 x 27 mm

38H7

3,5 kg

€ 475,-

45004

Vyvrtání otvorů podle přání zákazníka

€ 95,-

45002

Sestavení podle přání zákazníka

€ 85,-

Ø 20 mm

125

Kulatá deska Quick•Point® pro rozteč čepů 96 mm, se středovým otvorem / bez upevňovacích otvorů

96

Č. výrobku

Rozměry

45802

Ø 176 x 27 mm

45822

Ø 196 x 27 mm

45842

Ø 246 x 27 mm

Středový otvor

62H7

Hmotnost

Cena

4,1 kg

€ 595,-

5,4 kg

€ 695,-

8,9 kg

€ 835,-

45004

Vyvrtání otvorů podle přání zákazníka

€ 95,-

45002

Sestavení podle přání zákazníka

€ 85,-

Distanční upínací čepy Quick•Point®

Značící technika

Upínací systém s nulovým bodem

Distanční upínací čepy umožňují zhotovení průchozích otvorů v materiálu, který je přímo upnutý v systému nulového bodu.
Rovněž zlepšují přístup při obrábění hran.

Č. výrobku

Popis

Distanční výška

Jednotka

Cena

45570-10

Ø 20 mm,
pro 96 mm
Rozteč čepů

10 mm
(Ø 28 mm)

1 sada
(4 ks)

€ 86,-

Upínací technika

Distanční upínací čepy Quick•Point®

Distanční upínací čepy s vnitřním závitem M10 a lícovaným otvorem 16 mm

Čisticí vrtule

Automatizace

Upínací systém s nulovým bodem

Rozsah dodávky:
Součástí každé sady distančních upínacích čepů jsou 4 ks závitových kolíků M10 a
4 ks lícovaných pouzder 16 mm.
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Upínací čepy Quick•Point®: pro přímé upnutí přípra
nebo stávajících svěráků do Quick•Point® upínacího
Upínací čepy Quick•Point® pro vlastní montáž Vašich přípravků
Č. výrobku

Popis

Množství

Cena

45270

Ø 16 mm pro rozteč čepů
52 mm včetně závitových
kolíků M8

1 ks

€ 7,80

45570

Ø 20 mm pro rozteč čepů
96 mm včetně závitových
kolíků M10

1 ks

€ 8,70

Využijte tyto upínací čepy k upnutí Vašich upínacích svěráků, přípravků nebo
obrobků do našeho systému Quick•Point®.
Pozor: Pro desku Quick•Point® potřebujete 4 upínací čepy!

Jak to funguje:

52

96

se závitovými kolíky
Umístěte 4 upínací čepy do čtverce s přesností ±0,01 mm!
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52

96
se šrouby

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

vků, obrobků
systému s nulovým bodem

Značící technika

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací čepy Quick•Point® se skvěle hodí k přímému upnutí obrobků.

Čisticí vrtule

Automatizace

V praxi:

Hliníkový blok (hmotnost: 1 315 kg, rozměry: 1 067 x 406 x 1 016 mm) upnutý 16 upínacími čepy Quick•Point® ve
4 deskách s nulovými body.
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Z velkého rozměru na malý – tyto redukční desky jsou
Horní rozhraní:

46/77

Ø 16 mm

96

52 mm
Makro•Gr
Makr
o•Gr
•Grip
ip
p®

5-AchsA
Spanne
Spanner
Art.
A
rt. N
Nr. 47120
47
71 0

96 mm

Redukční deska Quick•Point®, pro redukci rozteče čepů z 96 na 52 mm
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Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Cena

45160

150 x 126 mm

3,4 kg

€ 395,-

řešením pro redukci rozteče čepů z 96 na 52!

Značící technika

Upínací systém s nulovým bodem

Horní rozhraní:

Ø 16 mm

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

46/77

Automatizace

96

52 mm

r p®
Gri
ro Grip
Makro•
M

anner
panner
ch -Spann
5-Achs
2
47120
t. Nr. 47
Art.

Čisticí vrtule

96 mm

Kulatá redukční deska Quick•Point®, pro redukci rozteče čepů z 96 na 52 mm
Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Cena

45910

Ø 157 x 27 mm

3,7 kg

€ 495,-
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Základna pro desky Quick•Point®: zvyšte si dostup
Základna pro
Quick•Point® 52

•Poin
Quick

t®

Ø 16 mm

46/77

Ø 20 mm

125

Základna pro
Quick•Point® 96

bau
Unter 44100
r.
N
.t
Ar

Základna pro Quick•Point® s roztečí čepů 52 mm
Č. výrobku

Délka x šířka x výška

Hmotnost

Cena

43060

150 x 116 x 60 mm

2,5 kg

€ 345,-

43100

150 x 116 x 100 mm

4,2 kg

€ 395,-

Základna pro Quick•Point® s roztečí čepů 96 mm
Č. výrobku

Délka x šířka x výška

Hmotnost

Cena

44060

192 x 156 x 60 mm

4,7 kg

€ 445,-

44100

192 x 156 x 100 mm

7,9 kg

€ 485,-

Vhodná pro desky Quick•Point® 45150, resp. 45400. Hliníková základna s povrchovou úpravou, s drážkou pro snadné upevnění
a centrování pomocí T-drážek 20H7 nebo upevnění pomocí upínacích čepů. 4 závity M10 s integrovanými lícovanými otvory k
připevnění desek Quick•Point®.
Včetně: 4 šroubů M10 + 2 lícovaných pouzder pro polohování desky Quick•Point®.
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nost u pětiosých strojů!

125

Automatizace

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

Ø 20 mm

Značící technika

Upínací systém s nulovým bodem

Kruhová základna pro Quick•Point® s roztečí čepů 96 mm
Č. výrobku

Výška

Průměr

Hmotnost

Cena

44006

60 mm

6,6 kg

€ 495,-

44010

100 mm

unten 246 mm,
oben 176 mm

11,8 kg

€ 535,-

Vhodná pro desku Quick•Point® 45800. Hliníková základna s povrchovou úpravou (Ø 246 mm dole, Ø 176 mm nahoře). Integrované upínací čepy pro upnutí na desky s nulovými body Quick•Point® 96. Rovněž jsou možné individuální upevňovací otvory
na šikmé ploše.

Čisticí vrtule

Včetně:
6 šroubů M10 + 2 lícovaných pouzder pro polohování desky Quick•Point®.
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Dvojité upevňovací těleso Quick•Point®
absolutně stabilní a robustní, tvrzené a pravoúhle broušené na 0,01 mm

52

Ø 16 mm

46/77

96

Ø 20 mm

125

52

Dvojité upevňovací těleso Quick•Point® pro rozteč otvorů 52 mm

104

96

Dvojité upevňovací těleso Quick•Point® pro rozteč otvorů 96 mm

Č. výrobku

Hmotnost

Cena

Č. výrobku

Hmotnost

Cena

47220

13,8 kg

€ 970,-

47520

28,0 kg

€ 1.470,-

Manuální pětiosé obrábění
s tříosými stroji

Značící technika

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

Ideální pro manuální pětistranné obrábění dílců s tříosými stroji, protože dílec lze s upínacím prostředkem s opakovanou přesností a
spolehlivostí otáčet o 4 x 90°.

Čisticí vrtule

Automatizace

4 x 90°
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Nosné desky Quick•Point®
Nosné desky z nekalené oceli – pro individuální upnutí Vašich upínacích prostředků

Nosná deska, rozteč čepů 52 mm
Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Cena

45275

96 x 96 x 27 mm

2,0 kg

€ 125,-

45277

156 x 156 x 27 mm

5,2 kg

€ 147,-

Pomocí nosných desek můžete své přípravky snadno připevnit a rychle namontovat a demontovat.

Nosná deska, rozteč čepů 96 mm
Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Cena

45575

156 x 156 x 27 mm

5,3 kg

€ 155,-

45577

196 x 196 x 27 mm

8,3 kg

€ 190,-

Pomocí nosných desek můžete své přípravky snadno připevnit a rychle namontovat a demontovat.
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Příslušenství Quick•Point®

Značící technika

Upínací systém s nulovým bodem

Plastové kryty Quick•Point®
Č. výrobku

Průměr

Jednotka

Cena

45008

Ø 20 mm

1 sada (20 ks)

€ 9,50

Upínací technika

Pro ochranu upevňovacích otvorů před znečištěním

Č. výrobku

Popis

45052-20

Ø 16 mm
pro rozteč čepů 52 mm

45096-20

Ø 20 mm
pro rozteč čepů 96 mm

Jednotka

Cena

1 sada (4 ks)

€ 7,90

Upínací systém s nulovým bodem

Ochranné krytky Quick•Point®, z plastu

Ochranné krytky Quick•Point®, z oceli
Č. výrobku

Popis

45052-30

Ø 16 mm
pro rozteč čepů 52 mm

45096-30

Ø 20 mm
pro rozteč čepů 96 mm

NO

Jednotka

Cena

1 sada (4 ks)

€ 14,80

Automatizace

Pro ochranu desek Quick•Point® před znečištěním při nepoužívání. Ochranné
krytky se u desky s nulovým bodem odstraní odšroubování ze závitu M4.

Čisticí vrtule

VI

NK

A!

Pro ochranu desek Quick•Point® před znečištěním při nepoužívání
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NO
VI
N

24±0,02

KA
!

Automatizační nosná paleta Quick•Point®, výška 24 mm, s vyvrtanými otvory: ideální nosný systém pro upínací svěráky LANG a nepřečnívající přípravky

46/77/125

Automatizační nosná paleta Quick•Point®, s vyvrtanými otvory:
Č. výrobku

Celková výška

Průměr

Hmotnost

Cena

65190

24 ± 0,02 mm

178 mm

4,4 kg

€ 145,-

S upevňovacími otvory pro upnutí pětiosých upínacích svěráků Makro•Grip® s šířkou čelisti 46 / 77 mm.

Výška automatizační nosné palety 24 mm je zvolena tak, aby byla ve spojení se svěrákem Makro•Grip® 46 nebo 77 dosažena
celková výška 89 mm. Výška automatizačních upínacích svěráků Makro•Grip® 77 a 125 je rovněž 89 mm.
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Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

NO
VI
N

27±0,02

KA
!

Automatizační nosná paleta Quick•Point®, výška 27 mm, bez vyvrtaných
otvorů: ideální pro větší přípravky a svěráky

Značící technika

Upínací systém s nulovým bodem

46/77/125

Automatizační nosná paleta Quick•Point®, bez vyvrtaných otvorů
Č. výrobku

Celková výška

Průměr

Hmotnost

Cena

65197

27 ± 0,02 mm

178 mm

5,1 kg

€ 115,-

Automatizace

NO

27

VI

NK

A!

Bez upevňovacích otvorů. Pro upevnění individuálních přípravků, upínacích prostředků nebo obrobků.
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Čisticí vrtule

Ø 20 mm

Upínací paleta s nulovým bodem Quick•Point®
Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Cena

65196

192 x 178 x 27 mm

5,7 kg

€ 675,-

Včetně upínacích čepů Quick•Point® Ø 20 mm.
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Automatizační upínací věž Quick•Point® – pneumatickoVhodné rozhraní pro automatizaci LANG
1

3

2

2

5
4

Ø 20 mm

Zvýšené pneumatické propojení
s optimalizovaným přístupem
k automatickému otevírání,
zavírání a testování upínací
situace.
Nejvyšší upínací síla
patentovaným klínovým
závěrem.

3

Vybroušená rovná plocha, velmi
lehce čistitelná.

4

Naváděcí lišty garantují na váze
nezávislé a bezporuchové
naložení/vyložení upínací věže.

5

1

Propojovací adaptér pro
manuální obsluhu. Lze napojit na
pneumatickou hadici nebo může
být také ovládán přímo tlakovou
pistolí.
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Včetně upínacích čepů pro rychlé namontování/odmontování
na deskách s nulovým bodem v Quick•Point® a včetně středového centrování 40H7 pro přesnou pozici upínací věže.

Včetně ergonomického hliníkového madla pro rychlé
namontování/demontování upínací věže.

Automatizační upínací věž Quick•Point® včetně upínacích čepů Ø 20 mm
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Č. výrobku

Výška

Průměr

Hmotnost

Cena

46080

80 mm

dole: 246 mm
nahoře: 176 mm

12,6 kg

€ 2.290,-

Upínací technika

mechanický upínací systém s nulovým bodem

Značící technika

Upínací systém s nulovým bodem

Možnost upevnění 2

Upínací věž Quick•Point® se standardně dodává s upínacími čepy.
To poskytuje obsluze stroje možnost upínací věž ve vteřině přesně
namontovat a odmontovat s přesností na μm. Celková výška této
upínací situace je 107 mm (upínací věž 80 mm + deska s nulovým
bodem Quick•Point® 27 mm).

Upevňovací otvory lze rovněž zhotovit v šikmé ploše hliníkového
základního těla. Rozmístění otvorů lze zvolit individuálně vždy
podle rozteče drážek stolu stroje. Při přímém přišroubování upínací věže na stůl stroje je celková výška jen 80 mm.

Čisticí vrtule

Automatizace

Upínací systém s nulovým bodem

Možnost upevnění 1
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Třístranná upínací věž Tri-Top – minimalizuje prostoje
Maximální délka upínacího svěráku: délka základny 130 mm

3

1

Tělo z lehkého hliníku pro
ergonomickou manipulaci.

2

Tvrzené lícované otvory pro
dlouhou životnost a přesnost.

3

4

4

5
2
6

Jednoduché upínání systému
s nulovým bodem pomocí
šroubu (max. utahovací
moment 30 Nm).
Upínání s nulovým bodem
Quick•Point® 52 na všech
třech stranách.
Připraveno pro automatickou
manipulaci v našich
automatizovaných systémech.
Včetně upínacích čepů pro
rychlé a přesné upínání v
deskách s nulovým bodem
Quick•Point® 96.

5
1
6

Přehled výhod:
zvýšení provozní doby stroje a redukování výměn nástrojů díky
vícenásobnému upnutí
ergonomická manipulace díky lehké hliníkové konstrukci
při použití v automatizaci LANG zvýšení kapacity na trojnásobek
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Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

Vašeho čtyřosého nebo pětiosého stroje!

Značící technika

Upínací systém s nulovým bodem

Čisticí vrtule

Automatizace

Díky stabilní a kompaktní konstrukci lze naše víceúčelové upínací svěráky otáčet s minimálním rušivým okruhem o 4 x 90°.
Příklad osazení: Tri•Top s 3 pětiosými upínacími svěráky Makro•Grip® 77 (č. výrobku 47120, viz strana 30).
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Třístranná upínací věž Tri-Top
Horní rozhraní:
Ø 16 mm

Dolní rozhraní:

Třístranná upínací věž Tri-Top 52
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Č. výrobku

Rozměry

Hmotnost

Cena

45352

Výška: 167 mm
Ø: 178 mm
+ doraz propružení

5,5 kg

€ 1.750,-

46/77

96

Čisticí vrtule

Automatizace

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika
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Značící technika

Upínací systém s nulovým bodem

Quick•Tower – upínací systém pro horizontální

1

1

Lze osadit
deskami Quick•Point® 52 a 96.

2

Spojitý rastr nulového bodu.

3

Stabilní litinové tělo.

4

2
5

Upevnění zespodu pomocí
upínacích čepů Quick•Point®
(standardně) nebo dle přání
zákazníka.
Kompatibilita se všemi upínacími
prostředky LANG.

3

4

Přehled výhod:
bez vibrací díky stabilnímu litinovému tělu
zvýšená provozní doba stroje díky několikanásobnému upínání
rychlé a přesné otočení upínacího prostředku včetně obrobku
o 90°
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Quick•Tower se standardně dodává s
12 upínacími čepy Quick•Point® pro
rychlé a přesné upevnění 4 desky s
rastrem (45710).

Pomocí upínacích čepů Quick•Point® lze
upnout i vlastní přípravky.

Čisticí vrtule

Automatizace

Alternativně se dá dodatečně realizovat
individuální požadavek na rozmístění
otvorů podle zadání zákazníka, aby se
věž mohla přišroubovat přímo na stůl
stroje.

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

obráběcí centra

Značící technika

Upínací systém s nulovým bodem

Různé použití věže Quick•Tower pro jednotlivé i sériové díly s různými rozměry.
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Základní těleso věže Quick•Tower
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Značící technika
Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

Upínací systém s nulovým bodem

Automatizace

Jemně frézované s planparalelností ± 0,02 mm
Rozměry 150 x 120 slouží k upevnění naší desky Quick•Point® č. 75710.
Rozměry 82 x 82 slouží k upevnění naší desky Quick•Point® č. 75600.

Základní těleso věže Quick•Tower (součástí dodávky jsou upínací čepy Quick•Point®)
Č. výrobku
70650
70850

Rozměry tělesa

Rozměry podstavy

192 x 192 mm

384 x 384 mm

Celková výška

Hmotnost

Cena

668 mm

130 kg

€ 2.950,-

860 mm

160 kg

€ 3.450,-

Č. výrobku
70654
70854

Rozměry tělesa

Rozměry podstavy

192 x 192 mm

384 x 384 mm

Celková výška

Hmotnost

Cena

668 mm

130 kg

€ 3.990,-

860 mm

160 kg

€ 4.490,-
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Čisticí vrtule

Základní těleso věže Quick•Tower s individuálně rozmístěnými upevňovacími otvory na spodní straně

Každá strana polohovatelná
s 13násobným rastrem 52 mm
Ø 16 mm

46/77

Rastr
52
52
52
52
52

Věž 70650, výška 668 mm,
max. 5 desek na jedné straně

52
52
52
52
52
52
52

Věž 70850, výška 860 mm,
max. 7 desek na jedné straně

Rastrová deska Quick•Point® pro rozteč čepů 52 mm
Č. výrobku

Rozměry

Upevňovací
otvory

75600

104 x 104
x 27 mm

82 x 82
mm

Hmotnost

1,8 kg

Počet ks

Cena
pro ks

< 15

€ 345,-*

16-49

€ 295,-*

> 50

€ 265,-*

* Odstupňované ceny platí jen ve spojení se zakoupení věže Quick•Tower
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Každá strana polohovatelná
se 7násobným rastrem 96 mm

Upínací technika

125

Rastr

96

Upínací systém s nulovým bodem

96
Věž 70650, výška 668 mm,
max. 3 desek na jedné straně

96

96

96

Automatizace

96

Věž 70850, výška 860 mm,
max. 4 desek na jedné straně

Rastrová deska Quick•Point® pro rozteč čepů 96 mm
Č. výrobku

Rozměry

Upevňovací
otvory

75710

192 x 192
x 27 mm

150 x 120
mm

Hmotnost

7,0 kg

Počet ks

Cena
pro ks

< 10

€ 545,-*

11-29

€ 495,-*

> 30

€ 465,-*

* Odstupňované ceny platí jen ve spojení se zakoupení věže Quick•Tower
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Čisticí vrtule

Ø 20 mm

Značící technika

Upínací systém s nulovým bodem
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Značící technika
Automatizace

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

Automatizace

 možnost dodatečné instalace u téměř všech obráběcích strojů
 možnost bočního a čelního plnění obráběcího stroje
 velmi malé nároky na plochu, flexibilní polohování u obráběcího stroje
Čisticí vrtule

 možnost manuální obsluhy obráběcího stroje
 ve stroji není zapotřebí žádné další médium
 jednoduchá obsluha a nízké náklady na školení
 nízké náklady na pořízení, rychlá amortizace
123

Proč automatizovat?
Jaké výhody přináší automatizovaná výroba? Tuto nebo podobnou otázku si dnes klade nejen každá velkovýroba, ale postupně
také každý malý a středně velký podnik. Přesněji řečeno, tuto otázku by si měl klást každý výrobní podnik, nezávisle na své velikosti.
Proč, to Vám zde chceme krátce demonstrovat tím, že Vám předložíme hlavní argumenty pro rozumný stupeň automatizace v
kovozpracujícím průmyslu.

Automatizace zvyšují provozní dobu strojů
Automatizace mohou zkrátit neproduktivní vedlejší časy, přestávky a ostatní přerušení. Úkoly
obsluhy stroje lze tak přerozdělit nebo dokonce rozšířit (např. bezprostřední kontrola kvality
zhotovených dílů).

Automatizace zvyšují efektivitu výroby
Tímto přírůstkem strojních hodin stoupá efektivita výroby, neboť nic není tak drahé jako drahé obráběcí
centrum, které neběží. Cílem každého takového podniku by mělo být co možná nejlepší využití kapacit
stroje.

Automatizace šetří náklady
S automatizacemi mohou stroje pracovat v noci a využít tak levnější noční proud. Podniky dále nemusí
využívat často relativně neproduktivní odpolední či noční směny, nebo mohou na těchto směnách vyrábět
bez obsluhy.

Automatizace snižují náklady na kus
Díky úspoře na nákladech docílené automatizovanou výrobou, optimalizované produktivitě i zvýšené
efektivitě obecně mohou být na základě nižších nákladů na kus nabízeny díly výhodněji – a přitom ve stále
vysoké kvalitě.

Automatizace zvyšují konkurenceschopnost
Výhoda nižších nákladů docílená automatizací spojená s obvyklým standardem kvality koneckonců udržuje
podnik na těžce vybojovaném místě na trhu konkurenceschopným, a to i na mezinárodní úrovni.

Závěrem lze konstatovat, že automatizovaná výroba již patří k povinnému programu každého obráběcího podniku, resp. bude
patřit v blízké budoucnosti. Přesto se musí rozsah zamýšlené automatizace hodit ke stávající struktuře podniku. Proto jsme vytvořili
různá řešení automatizace, abychom také mohli uspokojit rozdílné požadavky a potřeby našich zákazníků.

Již automatizované obráběcí stroje:
Alzmetall, Bridgeport, Brother, Chiron, DMG, Doosan, Emco, Fanuc, Feeler, Fehlmann, Grob, GMC, Haas, Hedelius, Hermle,
Hitachi Seiki, Hurco, Hyundai, Matec, Matsuura, Mazak, Mikron, Mitsui Seiki, Mori Seiki, OKK, Okuma, Quaser, Spinner,
Stama, YCM atd.
Jsme si jisti, že také Vašim obráběcím strojům by automatizace LANG přinesla velký užitek!
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Řešení vhodné pro všechny potřeby!
Eco•Compact 20

Eco•Compact 10

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

Eco•Tower 60

Značící technika

Automatizace

Počet palet:
60 (77 mm) bzw. 45 (125 mm)

20

10

40 kg

30 kg

Max. manipulační hmotnost:
30 kg
Max. velikost obrobku:
350 x 200 x 200 mm

200 x 200 x 200 mm (plný náklad)
400 x 200 x 200 mm (každá 2. paleta)

200 x 200 x 200 mm (plný náklad)
400 x 200 x 200 mm (každá 2. paleta)

3,20 x 2,40 m

2,00 x 2,00 m

2,80 x 1,60 m

2,80 - 3,40 m (vždy podle výšky stolu)

2,00 m

1,00 - 1,50 m (vždy podle výšky stolu)

1.400 kg

565 kg

1.200 mm

850 mm / 1.050 mm (prodloužená)

ano

ano

nadměrně široké obrobky,
vyšší hmotnosti,
malé až střední série

nadměrně široké obrobky,
jednotlivé díly, malé série,
díly s delší dobou chodu

Automatizace

Základní plocha:

Výška:

Celková hmotnost:
1.150 kg
Max. dráha pojezdu v ose Y:
850 mm / 1.050 mm (prodloužená)

není zapotřebí

Čisticí vrtule

Posuvná jednotka:

Doporučeno pro:
malé až velké série
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Eco•Tower 60 – automatizace obráběcích strojů:
1

2

1

3

4

4
7

8
5

2

3

5

6

6

7

8

Spirálový zásobník (3 1/2 otáčky)
– pro vysoké kapacity na malém
prostoru (max. 60 palet).
Ergonomická práce na
přípravném místě: snadné
osazení upínacích prostředků
dílci určenými k obrobení,
rychlé vyjmutí hotových dílů.
Místo plnění: pneumatická
zdviž přepraví upínací prostředky
bezpečně nahoru.
Sklouznutí upínacích
prostředků dolů působením
gravitace. Speciální vedení brání
překlopení upínacích prostředků
a pneumatické brzdy zajišťují
rovnoměrné sklouzávání dolů.
Místo odběru upínacích
prostředků pomocí
manipulačního systému.
Manipulační systém: poháněný
nízkou pneumatickou silou.
Možnost realizace různých
variant instalace.
Manipulační systém plní stroj
osazenými upínacími prostředky
a odebírá je ze stroje.
Manipulační podavač s
pneumatickým rozhraním pro
ovládání upínacího systému
s nulovým bodem ve stroji.

Automatizace obráběcích strojů Eco•Tower 60
Max. počet palet
Č. výrobku

Automatizační upínací
svěrák 77

Automatizační upínací
svěrák 125

69260

60

45
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Hmotnost

Cena

Zásobník: 700 kg
Manipulace: 450 kg

€ 47.500,-

Volný večer bez výčitek svědomí!

Značící technika

Automatizace

Přehled výhod:
optimální poměr mezi kapacitou zásobníku a potřebou místa
Upínací technika

zvýšená hospodárnost díky nízkým pořizovacím a provozním nákladům
velmi jednoduchý princip funkce, se snadnou obsluhou
i nadále možnost manuální obsluhy obráběcího stroje
jednoduchá komunikace se strojem – je požadována pouze potvrzovací
M-funkce

Upínací systém s nulovým bodem

možnost instalace v několika kombinovaných variantách

Možné využití kapacity
při automatizované výrobě
Níže uvedený graf se opírá o hodnoty ze zkušenosti našich zákazníků a naší vlastní výroby.
Jednosměnný provoz (cca 8 hodin)
Z toho prostoje (cca 1 hodina)
Například kvůli výměně nástroje nebo logistickým
činnostem.

Automatizace

Prostoje (cca 4 hodiny)
Průměrná hodnota, protože v
závislosti na počtu kusů a době
provozu strojů nelze vždy pokrýt
kompletní bezobslužnou směnu.

Příklad výpočtu - Německo:
Při předpokládané sazbě za strojní hodinu ve výši 60 EUR a
reálné další době chodu 12 hodin ve večerních a nočních
hodinách je výsledkem zisk ve výši 720 EUR denně.

Navíc 12 hodin
provozu stroje díky
automatizované výrobě.

I s velmi malým prodloužením doby provozu strojů lze
dosáhnout enormních zisků. Rádi Vám vypracujeme Vaši
osobní kalkulaci amortizace s individuálními klíčovými údaji
– zeptejte se našich prodejců!
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Čisticí vrtule

Za předpokladu 46 pracovních týdnů v roce a nasazení 5 dní
v týdnu by se například naše věž Eco•Tower 60 amortizovala
za pouhých 6-7 měsíců!

Eco•Tower 60 – příklady použití ve spojení s některým

Mikron HPM 450 U

Grob G350

Hermle C 42 U

DMU 60 monoBlock

128

Matsuura MX-520

DMU 50

Upínací technika

z obráběcích center

Značící technika

Automatizace

Upínací systém s nulovým bodem

Haas VF6

Čisticí vrtule

Hermle C 22 U

DMU 50 eVo linear

Automatizace

DMU 70 eVolution

DMU 50 ecoline

DMU 70
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Eco•Compact 20 – automatizace obráběcích strojů:

3

10

1
5
2

9

4

7

8
6

Manipulační hmotnost v ose y:
40 kg, dráha pojezdu do
1 200 mm.

1

2

Stůl zásobníku pro upnutí až
20 palet.

3

Velká dvířka pro plnění, dobrá
přístupnost, vhodné také pro
plnění pomocí jeřábu.
Poloha dvířek pro plnění může
být provedena dle požadavků
zákazníka.

4

5

Přehledný plnohodnotný
ovládací panel.

6

Minimální nároky na místo:
2,00 x 2,00 m.

7

Při čelním plnění stroje k
dostání také s posuvnou
jednotkou.

8

Možnost přepravy vysokozdvižným vozíkem.

Eco•Compact 20 – automatizace obráběcích strojů
Č. výrobku

Max. počet palet

Hmotnost

Cena

68820

20

1.400 kg

€ 41.500,-
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9

10

Možnost volby plnění
obráběcího stroje zleva
nebo zprava.
Polohu podávací jednotky
(standardně: 0°) lze v případě
potřeby nastavit také na úhel 9°
a 18° pro možnost plnění těžko
přístupných stolů strojů.

Výkonný pomocník na malém prostoru!

Značící technika

Automatizace

Přehled výhod:
20 paletových míst na půdorysné ploše jen 2,00 x 2,00 m
Upínací technika

manipulační hmotnost podávací jednotky max. 40 kg
dlouhá dráha pojezdu podávací jednotky (do 1 200 mm) umožňuje
plnění větších strojů
komfortní osazování stolu zásobníku díky velkým dvířkům pro plnění
ručně nebo jeřábem

Určete si individuálně barvu rámu ovládacího panelu, rámu proskleného okénka a rohového obložení Vašeho zařízení Eco•Compact
20 a slaďte jeho vzhled s Vaším obráběcím strojem! Bez jakýchkoli příplatků! Další barevné kombinace na vyžádání!
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Čisticí vrtule

Automatizace

Upínací systém s nulovým bodem

rychlá a bezproblémová instalace, protože systém se dodává jako
přednastavená jednotka

Eco•Compact 20 – příklady použití ve spojení s některým

DMU 50 eVo linear

DMU 75 monoBlock

DMU 50 ecoline

Posmill 1100

Grob G350

DMU 40 eVo
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Upínací technika

z obráběcích center

Značící technika

Automatizace

DMU 40 eVo

Čisticí vrtule

Hermle C 40 U

Upínací systém s nulovým bodem

DMU 50

Automatizace

Hermle C 40 U

Doosan VC 630

DMU 60 monoBlock
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Eco•Compact 10 – automatizace obráběcích strojů:
2

3

1

5

6

4

Dobře přístupný stůl zásobníku s
místem pro 10 palet nebo automatizační upínací svěráky LANG.

1

3

2
4

Pneumatický podavač pro bezpečnou manipulaci s upínacími
prostředky. Integrované rozhraní
pod podavačem automaticky
otevře a zavře upínací věž
Quick•Point®.

5

Odkapávací plech.

Velmi jednoduchá obsluha
automatizačního systému
pomocí ruční ovládací jednotky.

6

Automatizační systém volitelně realizovatelný na lineárních
vedeních.

Podávací jednotka / manipulační
systém.

Eco•Compact 10 – automatizace obráběcích strojů
Č. výrobku

Max. počet palet

Hmotnost

Cena

68810

10

565 kg

€ 33.900,-
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Geniálně jednoduché – jednoduše flexibilní!

Značící technika

Automatizace

Přehled výhod:
ideálně vhodné pro velmi malé série a díly s dlouhou dobou obrábění
Upínací technika

dodatečné osazení/odebírání obrobků také během provozu
nadměrně široké obrobky lze automatizovat tím, že se osadí každé druhé
místo zásobníku
výhodná pořizovací cena

Maximální flexibilita díky
posuvné jednotce!

Zvyšte kapacitu svého automatizačního zařízení Eco•Compact 10
použitím třístranné upínací věže Quick•Point® Tri-Top na
trojnásobek a při použití čtyřnásobného automatizačního
upínacího svěráku Makro•Grip® dokonce na čtyřnásobek.

Automatizační systém volitelně realizovatelný na lineárních
vedeních. Kompletní zařízení tak lze jednoduše odsunout a
zajistit tak přístup ke stroji při čelním plnění.

Čisticí vrtule

Automatizace

Desítkou to ještě zdaleka
nekončí...

Upínací systém s nulovým bodem

flexibilní varianty instalace díky volitelné posuvné jednotce na lineárních
vedeních
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Eco•Compact 10 – příklady použití ve spojení s některým

Alzmetall G800-5

DMU 50
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Fanuc/Stama Robodrill

OMV HSC 1700

Mazak Variaxis j-500

DMC 635V

Upínací technika

z obráběcích center

Značící technika

Automatizace

Upínací systém s nulovým bodem

Leadwell V-30S

Čisticí vrtule

DMU 60 monoBlock

DMU 50

Automatizace

Mikron UCP 600 Vario

DMU 60P duoblock

Matsuura MX-520
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Univerzální jednotka podavače pro manipulační sys
1

Pneumatická vidlice podavače

2

Osa Z se zjišťováním dráhy
(nahoře a dole)

3

Možnost našroubování na zadní
stranu podavače pomocí 4 x M 8
(rastr otvorů 135 x 135 mm)

3

2

4

Externí přípojka médií

5

Včetně spojovacích hadic a
elektrického kabelu

5

1

4

1
3

2
2

Nejvyšší upínací síla patentovaným klínovým závěrem.

3

Vybroušená rovná plocha, velmi
lehce čistitelná.

4

Naváděcí lišty garantují na váze
nezávislé a bezporuchové naložení/vyložení upínací věže.

5
4

5

1

Univerzální jednotka podavače, včetně automatizační upínací věže
Č. výrobku
46080-1162
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Hmotnost
Jednotka podavače:

Cena
17,0 kg

Automatizační upínací věž: 12,6 kg

€ 4.950,-

Zvýšené pneumatické propojení
s optimalizovaným přístupem k
automatickému otevírání, zavírání a testování upínací situace.

Propojovací adaptér pro manuální obsluhu. Lze napojit na
pneumatickou hadici nebo může
být také ovládán přímo tlakovou
pistolí.

Automatizace

Pohled shora
Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

Pohled z boku

Čisticí vrtule

témy a automatizace roboty
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Značící technika

Automatizace

Pohled zezadu

Vozík na upínací prostředky Makro•Grip®: skladné,
1
2

3

5

4
6

1

Uložení max. 60 upínacích prostředků (30 ks na jedné straně).

3

2

Praktická rukojeť pro tlačení/
tažení vozíku.

4

Korozivzdorný pozinkovaný
ocelový plech.
Základní plocha 1 200 x 800
mm: Ideální pro přepravu na
europaletách.

5
6

Pogumovaná kolečka pro snadné
pojíždění vozíku.
Vana s práškovým nástřikem
pro zachycení chladicí kapaliny,
s integrovaným šroubem pro
vypouštění chladicí kapaliny.

Vozík na upínací prostředky Makro•Grip®
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Č. výrobku

Kapazität

Rozměry

Cena

61060

max. 60 upínacích prostředků

1200 x 800 x 1500 mm

€ 1.790,-

Vozík na upínací prostředky na DMU 50 s připojeným
automatizačním zařízením Eco•Tower, osazený
automatizačními upínacími svěráky velikosti 77 a 125.

Pro všechny upínací prostředky LANG a přípravky s rastrem
čepů 52 mm a 96 mm.

Automatizace

Osazení vozíku na upínací prostředky Makro•Grip® 30
automatizačními upínacími svěráky.

Čisticí vrtule

Vozík na upínací prostředky Makro•Grip® vedle věže Eco•Tower
(s napojením na Grob G350).

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

flexibilní uložení upínacích svěráků a přípravků

Značící technika

Automatizace
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Automatizační upínací prostředky – nejlepší automatizační
Automatizační upínací svěrák
Makro•Grip® 77

Automatizační upínací svěrák
Makro•Grip® 125

Strana 46

Strana 44

Automatizační dvojitý upínací svěrák
Makro•Grip®

Tříčelisťové sklíčidlo
Ino•Grip®
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Strana 72
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Strana 48

řešení je bezcenné bez té nejlepší upínací techniky!

Značící technika

Přehled automatizačních upínacích prostředků

Třístranná upínací věž
Quick•Point® Tri-Top

Strany 110 a 138

Upínací paleta s nulovým bodem
Quick•Point®

Automatizace

Automatizační nosná paleta
Quick•Point®

Strana 112

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

Automatizační upínací věž
Quick•Point®

Strana 109

Čisticí vrtule

Automatizační nosná paleta s vyvrtanými otvory
Strana 108
Automatizační nosná paleta bez vyvrtaných otvorů Strana 109
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Značící technika
Čisticí vrtule

Automatizace

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

Čisticí vrtule

 Rychlé čištění obráběného dílce, upínače a stolu stroje
 Žádné roznesení třísek a chladící kapaliny mimo prostor stroje
 Úspora energie
145

Šetřete drahý tlakový vzduch –
použijte Clean•Tec!
Přejeďte otáčejícím se rotorem ve vzdálenosti
100-150 mm s posuvem 3-10 m/min nad obrobkem a vraťte jej do polohy pro výměnu nástroje.

K vyfoukání obrobků použijte vřeteno s pravotočivým chodem. Se zrychlením vřetena se otevřou
rotorové listy. Zrychlete
ve 2 stupních:
1. zrychlete na 2 000 ot./min.
2. zrychlete na rychlost použití.
(Clean•Tec je účinný již od 4 000 ot./min.!)

1

2
3

1

Sklolaminátové těleso s ocelovým
jádrem lze upnout do jakéhokoli
běžného upínacího přípravku pro
nástroj o Ø 20 mm.

2

Lopatky z odolných uhlíkových
vláken pro dlouhou životnost
také při výskytu velkého množství
třísek.

3

Lopatky čisticí vrtule Clean•Tec se otevřou automaticky v závislosti na otáčkách vřetena stroje.
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Stabilní vratné pružiny pro
bezpečné zavření lopatek po
čištění.

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

Clean•Tec –
v automatizované výrobě naprostá nezbytnost!

Značící technika

Čisticí vrtule

V případě potřeby lze pomocí Clean•Tec opláchnout obrobky a
přípravky při zastaveném vřetenu chladicí kapalinou.

Čisticí vrtule je uložena stejně jako běžný nástroj v zásobníku a
automaticky ji aktivuje program.
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Čisticí vrtule

Automatizace

Ideální pro čištění obrobků před jejich automatickým odběrem.

Clean•Tec 160
Č. výrobku

Průměr

Cena

30160

160 mm

€ 138,-

•

Cílené čištění

•

Pro přímé čištění dosedacích ploch upínacích prostředků
nebo vyfouknutí vodních kapes.

•

Od 6 000-12 000 ot./min., s vyplachovacím kanálem,
pravotočivý.

16

0

m
m

82 mm

42 mm

Ø 20 mm

Ø

Ø 68 mm

Clean•Tec 260
Č. výrobku

Průměr

Cena

30260

260 mm

€ 143,-

•

Automatická výměna ze zásobníku nástrojů.

•

Ideální základní vybavení pro všeobecné čištění.

•

Od 5 000-8 000 ot./min., s vyplachovacím kanálem,
pravotočivý.

Ø

26

0

m

m

130 mm

42 mm

Ø 20 mm

Ø 68 mm

Clean•Tec 330
42 mm

Ø 20 mm

Č. výrobku

Průměr

Cena

30330

330 mm

€ 148,-

• Od 3 000-8 000 ot./min., s vyplachovacím kanálem,
pravotočivý.

Ø

33

0

m

m

166 mm

• Pro čištění velkých ploch a odstranění vzniklých třísek.

Ø 68 mm

Sada náhradních dílů, vždy 4 lopatky a pružiny
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Č. výrobku

Pro

Cena

30164

Clean•Tec 160

€ 43,-

30264

Clean•Tec 260

€ 46,-

30334

Clean•Tec 330

€ 49,-

Podnikatelský rozhled je úzce spojen se společenskou
odpovědností. Jako rodinná firma se snažíme předat něco
z našeho ekonomického úspěchu společnosti. Právě rozvoj
a podporování našich dětí má důležitý význam pro naši
společenskou a hospodářskou budoucnost. Z tohoto důvodu podporujeme již dlouhá léta nejrůznější projekty, které
posilují a podporují naše děti a mládež.

Z každé prodané čisticí vrtule Clean•Tec
připadnou 2,- € organizaci „Srdce pro
děti“.
Pokud se tedy rozhodnete pro Clean•Tec k efektivnímu
čištění obrobků a palet, především v automatizované výrobě, přispějete navíc malým darem na dobročinné účely
tam, kde to potřebují nejvíce.

Před 36 lety založil nakladatel Axel Springer BILD hilft e.V. „Srdce pro děti“ – nejprve jako akci pro větší bezpečnost na silnici.
Zvláštním znakem je, že každý věnovaný cent se dostane bez
jakýchkoli srážek tam, kde potřebují pomoc. Věnované peníze
podporují potřebné děti v Německu i na celém světě a přitom
jim předávají poselství: NEJSTE SAMI!

školy, mateřské školy a kliniky s lékařskými přístroji, organizuje
dárkové akce o vánocích. Také v zahraničí podporuje školy,
mateřské školy, sirotčince, kliniky a vzdělávací, preventivní a
sportovní programy. U dětí, které jsou těžce nemocné a které
nelze adekvátně léčit v jejich vlasti, podporuje dobročinná organizace BILD operace pro záchranu života v zahraničí.

„Srdce pro děti“ přináší naději a zajišťuje univerzální, rychlou
pomoc bez hranic. Přitom jde především o každodenní angažovanost v Německu, protože zde se nachází těžiště podpory.
„Srdce pro děti“ podporuje např. výdejny jídel, dětské domovy,

Jednou ročně se živě vysílá slavnostní galavečer „Srdce pro
děti“ na ZDF, kde jsou představeny jednotlivé projekty a vyhlašovány sbírky.
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Čisticí vrtule

Automatizace

Vedle sponzorských aktivit v místních spolcích a finanční
podpory sociálních zařízení se naše firma angažuje pro
dobročinnou organizaci „Srdce pro děti“, kterou založil
před 36 lety vydavatel Axel Springer.

Upínací systém s nulovým bodem

Upínací technika

LANG Technik podporuje organizaci,
BILD pomáhá organizaci „Srdce pro děti“

Značící technika

Čisticí vrtule

Č. výrobku

Název

Strana

Č. výrobku

Název

Strana

20000

Náhradní čepy Ø 4 mm, pro přesný upínací svěrák Makro•Grip® Vario 77

69

44200

Makro•Grip® Avanti 77, délka 210 mm

200009

O-kroužky Ø 2 x 1,5 mm pro čepy Ø 4 mm

69

44205

Makro•Grip® Avanti 125, délka 210 mm

200010

O-kroužky Ø 3,5 x 2 mm pro čepy Ø 6 mm

71

44251

Základní čelisti Avanti pro Makro•Grip® 125

20001

Náhradní čepy Ø 6 mm, pro přesný upínací svěrák Makro•Grip® Vario 125

71

44252

Měřicí těleso Quick•Point® 52

82

20004

Tlaková pistole pro přesný upínací svěrák Makro•Grip Vario

69, 71

44255

Makro•Grip® Avanti 125, délka 260 mm

64

®

62
64
37, 47, 65

27084

Upínky Quick•Point®

89, 91

44258-46

Výměnné čelisti z oceli, pro Makro•Grip® Avanti 125

65

30160

Clean•Tec 160

148

44259-46

Výměnné čelisti z hliníku, pro Makro•Grip® Avanti 125

65

30164

Sada náhradních dílů pro Clean•Tec 160

148

44296

Měřicí těleso Quick•Point® 96

82

30260

Clean•Tec 260

148

44305

Makro•Grip® Avanti 125, délka 310 mm

64

30264

Sada náhradních dílů pro Clean•Tec 260

148

44355

Makro•Grip® Avanti 125, délka 360 mm

30330

Clean•Tec 330

148

44461

Základní čelisti Avanti pro Makro•Grip® 46

64
29, 61

30334

Sada náhradních dílů pro Clean•Tec 330

148

44468-26

Výměnné čelisti z oceli, pro Makro•Grip® Avanti 46

61

4025165

Sada pohybový šroub (délka 165 mm) + prostřední článek Makro•Grip® 125

36

44469-26

Výměnné čelisti z hliníku, pro Makro•Grip® Avanti 46

61

4025215

Sada pohybový šroub (délka 215 mm) + prostřední článek Makro•Grip® 125

36

44552

Quick•Point® Quick-Lock 52

89

4025265

Sada pohybový šroub (délka 265 mm) + prostřední článek Makro•Grip® 125

36

44596

Quick•Point® Quick-Lock 96

4025305

Sada pohybový šroub (délka 315 mm) + prostřední článek Makro•Grip® 125

36

44771

Základní čelisti Avanti pro Makro•Grip® 77

4025355

Sada pohybový šroub (délka 365 mm) + prostřední článek Makro•Grip® 125

36

44778-36

Výměnné čelisti z oceli, pro Makro•Grip® Avanti 77

4046082

Sada pohybový šroub (délka 82 mm) + prostřední článek Makro•Grip® 46

28

44779-36

Výměnné čelisti z hliníku, pro Makro•Grip® Avanti 77

63

4046122

Sada pohybový šroub (délka 122 mm) + prostřední článek Makro•Grip® 46

28

45002

Sestavení podle přání zákazníka

div.

4046162

Sada pohybový šroub (délka 162 mm) + prostřední článek Makro•Grip® 46

28

45004

Vyvrtání otvorů podle přání zákazníka

div.

4077102

Sada pohybový šroub (délka 102,5 mm) + prostřední článek Makro•Grip® 77

32

45008

Plastové kryty Quick•Point® Ø 20 mm

107

4077135

Sada pohybový šroub (délka 135 mm) + prostřední článek Makro•Grip® 77

32

45022

Sestavení podle přání zákazníka, dvojitá rastrová deska

86

4077175

Sada pohybový šroub (délka 175 mm) + prostřední článek Makro•Grip® 77

32

45024

Vyvrtání otvorů podle přání zákazníka, dvojitá rastrová deska

86

4077215

Sada pohybový šroub (délka 215 mm) + prostřední článek Makro•Grip® 77

32

45042

Sestavení podle přání zákazníka, čtyřnásobná rastrová deska

86

41010

Přípravek ke značení středících značek pro značící stanici

18

45044

Vyvrtání otvorů podle přání zákazníka, čtyřnásobná rastrová deska

86

41010-01

Náhradní značící čep pro přípravek ke značení středících značek

18

45046-17

Povrchová úprava k karbidu wolframu pro čelisti Makro•Grip® 46

28

41020

Zkušební kameny pro kontrolu opotřebení značících čelistí

18

45052-20

Ochranné krytky Quick•Point® 52, z plastu

107

41111

Značící čelisti, standardní

19

45052-30

Ochranné krytky Quick•Point® 52, z oceli

107

41111-01

Repasování přídržného ozubení standardních značících čelistí

19

45077-17

Povrchová úprava k karbidu wolframu pro čelisti Makro•Grip® 77

41112

Značící čelisti, vysoce kvalitní

19

45096-20

Ochranné krytky Quick•Point® 96, z plastu

107

41112-01

Repasování přídržného ozubení vysoce kvalitních značících čelistí

19

45096-30

Ochranné krytky Quick•Point® 96, z oceli

107

41140

Přídavná značící stanice pro dvojité značení

15

45125-17

Povrchová úprava k karbidu wolframu pro čelisti Makro•Grip® 125

36

41140-HE

Přídavná značící stanice pro dvojité značení, vysoce kvalitní značící čelisti

15

45150

Quick•Point® 52, 150 x 126 x 27 mm

88

41200

Značící stanice, standardní

14

45151

Quick•Point® 52, 150 x 126 x 27 mm, bez otvorů

41200-HE

Značící stanice, standardní, s vysoce kvalitními značícími čelistmi

14

45160

Redukční deska Quick•Point®, 150 x 126 mm

91
33, 45, 63
63

32

88
100

41350

Značící stanice, prodloužená

14

45270

Upínací čepy Quick•Point® 52, Ø 16 mm

41350-HE

Značící stanice, prodloužená, s vysoce kvalitními značícími čelistmi

14

45275

Nosná deska Quick•Point® 52, 96 x 96 x 27 mm

106

41400

Mobilní značící stanice

15

45277

Nosná deska Quick•Point® 52, 156 x 156 x 27 mm

106

41400-HE

Mobilní značící stanice, s vysoce kvalitními značícími čelistmi

15

45277

Nosná deska Quick•Point® 96, 196 x 196 x 27 mm

106

41402

Mobilní dvojitá značící stanice

16

45352

Třístranná upínací věž Quick•Point® Tri-Top

112

98

41402-HE

Mobilní dvojitá značící stanice, s vysoce kvalitními značícími čelistmi

16

45400

Quick•Point® 96, 192 x 156 x 27 mm

42057

Přesný upínací svěrák Makro•Grip® Vario 77, délka 130 mm

68

45401

Quick•Point® 96, 192 x 156 x 27 mm, bez otvorů

90

42097

Přesný upínací svěrák Makro•Grip® Vario 77, délka 170 mm

68

45570

Upínací čepy Quick•Point® 96, Ø 20 mm

98

42102

Přesný upínací svěrák Makro•Grip® Vario 125, délka 210 mm

70

45570-10

Distanční upínací čepy Quick•Point® 96

42137

Přesný upínací svěrák Makro•Grip Vario 77, délka 210 mm

68

45575

Nosná deska Quick•Point® 96, 156 x 156 x 27 mm

42152

Přesný upínací svěrák Makro•Grip® Vario 125, délka 260 mm

70

45600

Rastrová deska Quick•Point® 52, 104 x 104 x 27 mm, bez otvorů

42202

Přesný upínací svěrák Makro•Grip® Vario 125, délka 310 mm

70

45710

Rastrová deska Quick•Point® 96, 192 x 192 x 27 mm, bez otvorů

84

42252

Přesný upínací svěrák Makro•Grip® Vario 125, délka 360 mm

70

45715

Prodloužená rastrová deska Quick•Point® 96, 246 x 192 x 27 mm

85

43060

Základna Quick•Point® 52, 150 x 116 x 60 mm

102

45716

Prodloužená rastrová deska Quick•Point® 96, 246 x 192 x 27 mm, bez otvorů

85

43100

Základna Quick•Point 52, 150 x 116 x 100 mm

102

45720

Prodloužená rastrová deska Quick•Point® 96, 384 x 192 x 27 mm, bez otvorů

86

44006

Kruhová základna Quick•Point® 96, Ø 246/176 x 60 mm

103

45740

Čtyřnásobná rastrová deska Quick•Point® 96, 384 x 384 x 27 mm, bez otvorů

86

44010

Kruhová základna Quick•Point® 96, Ø 246/176 x 100 mm

103

45750

Quick•Point® 52, kulatá, Ø 116 x 27 mm

92

44060

Základna Quick•Point® 96, 192 x 156 x 60 mm

102

45751

Quick•Point® 52, kulatá, Ø 116 x 27 mm, bez vrtání

92

44065

Makro•Grip® Avanti 46, délka 77 mm

60

45800

Quick•Point® 96, kulatá, Ø 176 x 27 mm

94

44100

Základna Quick•Point® 96, 192 x 156 x 100 mm

102

45801

Quick•Point® 96, kulatá, Ø 176 x 27 mm, bez vrtání

94

44105

Makro•Grip® Avanti 46, délka 117 mm

60

45802

Quick•Point® 96, kulatá, Ø 176 x 27 mm, bez vrtání, Středový otvor 62H7

96

44120

Makro•Grip® Avanti 77, délka 130 mm

62

45820

Quick•Point® 96, kulatá, Ø 196 x 27 mm, bez vrtání

95

44152

Vyrovnávací deska Quick•Point® 52

83

45822

44152-10

Vyrovnávací deska Quick•Point® 52, zapůjčení

83

Quick•Point® 96, kruhová deska, Ø 196 x 27 mm, bez otvorů,
středový otvor 62H7

96

44160

Makro•Grip® Avanti 77, délka 170 mm

62

45840

Quick•Point® 96, kruhová deska, Ø 246 x 27 mm, bez otvorů

95

44196

Vyrovnávací deska Quick•Point 96

83

45842

Quick•Point® 96, kruhová deska, Ø 246 x 27 mm, bez otvorů,
středový otvor 62H7

96

44196-10

Vyrovnávací deska Quick•Point® 96, zapůjčení

83

45900

Quick•Point® 52, kruhová deska, Ø 157 x 27 mm

93

150

®

®

®

90

97
106
84

Quick•Point® 52, kruhová deska, Ø 157 x 27 mm, bez otvorů

45902

Quick•Point® 52, kruhová deska, Ø 157 x 27 mm, bez otvorů,
středový otvor 38H7

45910

Redukční deska Quick•Point®, kruhová, Ø 157 x 27 mm

46080

Automatizační upínací věž Quick•Point®

46080 +
68610-1162

Univerzální jednotka podavače, včetně automatizační upínací věže

Název

Strana

47355

Pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 125, délka 360 mm

34

47355-TG17

Centrální čelist (17 mm) a šroub (délka 355 mm)
pro pětiosý upínací svěrák 47355

40

47355-TG27

Centrální čelist (12 mm) a šroub (délka 355 mm)
pro pětiosý upínací svěrák 47355

40

47469

Obrysové čelisti pro Makro•Grip® 46

138

47520

Dvojité upevňovací těleso Quick•Point® 96

93
96
101
110, 138

29
104

46160

Automatizační upínací svěrák Makro•Grip® 77, délka 170 mm

44

47779

Obrysové čelisti pro Makro•Grip® 77

33

46200

Automatizační dvojitý upínací svěrák Makro•Grip® 77, délka 210 mm

48

49010

Obrysový upínací svěrák Makro•Grip® 77, délka 102 mm

52

46205

Automatizační upínací svěrák Makro•Grip® 125, délka 210 mm

46

49040

Obrysový upínací svěrák Makro•Grip® 77, délka 130 mm

52

47046-20

Náhradní čelisti pro pětiosý upínací svěrák Makro•Grip 46

28

49050

Obrysový upínací svěrák Makro•Grip® 125, délka 160 mm

54

47046-80

Pěnové kryty na šrouby pro Makro•Grip® 46

28

49080

Obrysový upínací svěrák Makro•Grip® 77, délka 170 mm

52

47065

Pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 46, délka 77 mm

26

49080-TG

Centrální čelist a šroub (délka 175 mm) pro obrysový upínací svěrák 49080

56

47065-TG

Centrální čelist a šroub (délka 82 mm) pro pětiosý upínací svěrák
Makro•Grip® 47065

49100

Obrysový upínací svěrák Makro•Grip® 125, délka 210 mm

54

49100-TG

Centrální čelist a šroub (délka 215 mm) pro obrysový upínací svěrák 49100

57

49120

Obrysový upínací svěrák Makro•Grip® 77, délka 210 mm

52

49120-TG

Centrální čelist a šroub (délka 215 mm) pro obrysový upínací svěrák 49120

56

49150

Obrysový upínací svěrák Makro•Grip® 125, délka 260 mm

54

49150-TG

Centrální čelist a šroub (délka 265 mm) pro obrysový upínací svěrák 49150

57

49200

Obrysový upínací svěrák Makro•Grip® 125, délka 310 mm

54

49200-TG

Centrální čelist a šroub (délka 315 mm) pro obrysový upínací svěrák 49200

57

49250

Obrysový upínací svěrák Makro•Grip® 125, délka 360 mm

54

49250-TG

Centrální čelist a šroub (délka 365 mm) pro obrysový upínací svěrák 49250

49251

Základní čelisti obrysového upínacího svěráku pro Makro•Grip® 125

37, 55

®

47077-20

Náhradní čelisti pro pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 77 (47120,
47160, 47200)

47077-70

Plastové kryty na šrouby pro Makro•Grip® 77

47077-80

Pěnové kryty na šrouby pro Makro•Grip® 77
Pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 77, délka 102 mm

47085-20

Náhradní čelisti pro pětiosý upínací svěrák Makro•Grip 77 (47085)

47085-TG27

32, 45
32

47085

47085-TG17

40

32

®

Centrální čelist (17 mm) a šroub (délka 102 mm)
pro pětiosý upínací svěrák 47085
Centrální čelist (27 mm) a šroub (délka 102 mm)
pro pětiosý upínací svěrák 47085

30
32
40
40

47105

Pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 46, délka 117 mm

26

47105-TG

Centrální čelist a šroub (délka 122 mm) pro pětiosý upínací svěrák 47105

40

47120

Pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 77, délka 130 mm

30

47120-TG17

Centrální čelist (17 mm) a šroub (délka 135 mm) pro pětiosý upínací svěrák
47120

40

47120-TG27

Centrální čelist (27 mm) a šroub (délka 135 mm)
pro pětiosý upínací svěrák 47120

57

49258

Výměnné čelisti z oceli, pro obrysový upínací svěrák Makro•Grip® 125

55, 57

49259

Výměnné čelisti z hliníku, pro obrysový upínací svěrák Makro•Grip® 125

55, 57

49771

Základní čelisti obrysového upínacího svěráku pro Makro•Grip® 77

33, 53

49778

Výměnné čelisti z oceli, pro obrysový upínací svěrák Makro•Grip® 77

53, 56

49779

Výměnné čelisti z hliníku, pro obrysový upínací svěrák Makro•Grip® 77

53, 56

40

51160

Tříčelisťové sklíčidlo Ino-Grip Compact

72

36, 47

51161

Čelisti s přidržovacími zuby Ino-Grip Compact, tvrdé

73

47125-20

Náhradní čelisti pro pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 125

47125-70

Plastové kryty na šrouby pro Makro•Grip® 125

36

51162

Výměnné čelisti Ino-Grip Compact, měkké

73

47125-80

Pěnové kryty na šrouby pro Makro•Grip® 125

36

61060

Vozík na upínací prostředky Makro•Grip®

140

47145

Pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 46, délka 157 mm

26

65190

Automatizační nosná paleta Quick•Point® s otvory, Ø 178 x 24 mm

108

47145-TG

Centrální čelist a šroub (délka 162 mm) pro pětiosý upínací svěrák 47145

40

65196

Automatizační paleta s nulový bodem Quick•Point®, 192 x 178 x 27 mm

109

47155

Pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 125, délka 160 mm

34

65197

47155-TG17

Centrální čelist (17 mm) a šroub (délka 165 mm)
pro pětiosý upínací svěrák 47155

Automatizační nosná paleta Quick•Point® bez vyvrtaných otvorů,
Ø 178 x 27 mm

109

40

68810

Automatizace obráběcích strojů Eco•Compact 10

134

68820

Automatizace obráběcích strojů Eco•Compact 20

130

69260

Automatizace obráběcích strojů Eco-Tower 60

126

70650

Základní těleso věže Quick-Tower, výška 668 mm

119

70654

Základní těleso věže Quick-Tower, výška 668 mm, s vyvrtanými otvory

119

70850

Základní těleso věže Quick-Tower, výška 860 mm

119

47155-TG27

Centrální čelist (27 mm) a šroub (délka 165 mm)
pro pětiosý upínací svěrák 47155

40

47160

Pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 77, délka 170 mm

30

47160-TG17

Centrální čelist (17 mm) a šroub (délka 175 mm)
pro pětiosý upínací svěrák 47160

40

47160-TG27

Centrální čelist (27 mm) a šroub (délka 175 mm)
pro pětiosý upínací svěrák 47160

40

47200

Pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 77, délka 210 mm

30

47200-TG17

Centrální čelist (17 mm) a šroub (délka 215 mm)
pro pětiosý upínací svěrák 47200

40, 49

47200-TG27

Centrální čelist (27 mm) a šroub (délka 215 mm)
pro pětiosý upínací svěrák 47200

40, 49

47205

Pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 125, délka 210 mm

34

47205-TG17

Centrální čelist (17 mm) a šroub (délka 215 mm)
pro pětiosý upínací svěrák 47205

40

47205-TG27

Centrální čelist (27 mm) a šroub (délka 215 mm)
pro pětiosý upínací svěrák 47205

47220

Dvojité upevňovací těleso Quick•Point® 52

47255

Pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 125, délka 260 mm

34

47255-TG17

Centrální čelist (17 mm) a šroub (délka 265 mm)
pro pětiosý upínací svěrák 47255

40

47255-TG27

Centrální čelist (27 mm) a šroub (délka 265 mm)
pro pětiosý upínací svěrák 47255

40

47259

Obrysové čelisti pro Makro•Grip® 125

37

47305

Pětiosý upínací svěrák Makro•Grip® 125, délka 310 mm

34

47305-TG17

Centrální čelist (17 mm) a šroub (délka 305 mm)
pro pětiosý upínací svěrák 47305

40

47305-TG27

Centrální čelist (27 mm) a šroub (délka 305 mm)
pro pětiosý upínací svěrák 47305

40

Značící technika

45901

Č. výrobku

70854

Quick-Tower věž, Výška 860 mm, s plánem vrtání

119

75600

Quick•Point® 52, 104 x 104 x 27 mm

120

75710

Quick•Point® 96, 192 x 192 x 27 mm

121

Upínací technika

Strana

Upínací systém s nulovým bodem

Název

Automatizace

Č. výrobku

40

Čisticí vrtule

104
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Váš partner v České a Slovenské republice

• poradenství a prodej LANG-technik pro Českou a
Slovenskou republiku
• řešení automatizace pro obráběcí stroje
• optimalizace výrobního procesu a produktů

protechnik systems s.r.o.
Svitavská 1601/70
Moravská Třebová
CZ - 571 01
tel.: +420 461 550 990
fax: +420 461 550 998
email: systems@protechnik.cz
www.protechnik.cz

