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Functie

De 5-assige spanner KIPPflexX is al de 3e generatie spanners voor 5-assige freesmachines.

De generatie KIPPflexX overtuigt met een duidelijk hogere bedieningsvriendelijkheid via een slinger en de bewezen spanfysica van de  

5-assige Compact spannerserie. 

De KIPPflexX 5-assige spanner kan als bankschroef voor het spannen van onbewerkte delen en als centrische spanner voor neerdrukspanning worden 

gebruikt -> 2 in 1.

Een enorme spankracht voor alle eisen, optimale toegankelijkheid voor korte gereedschappen en een hoge stijfheid zijn andere voordelen voor gebrui-

kers van freesmachines.

5-assige spanner KIPPflexX
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Spanbekken

Klemstuk met moer

Grondplaat

7 Drukstift voor voorcentrering

n Bankschroef- en centrische spanner 2 in 1

n Spannen met geïntegreerde neerdrukfunctie

n Snelle verstelling met slinger 

n Zeer hoge spankracht direct op het werkstuk 

n Hoge stijfheid in het systeem

n Uitstekende toegankelijkheid tot gereedschap vanaf alle kanten

VOORDELEN:
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Klembek (rood) eenzijdig geopend -> gebruik als bankschroef Klembek aan beide zijden gesloten -> gebruik als centrische spanner met 

neerdruk

Technische uitleg
Verschil van bankschroef- tot neerdrukspanning
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Toepassingsvoorbeelden

5-assige spanner KIPPflexX gebruikt als bankschroef voor het spannen 

van onbewerkte delen. De linker rode klembek is geopend. De slinger 

wordt gebruikt voor snelle verstelling. De kracht wordt met een mo-

mentsleutel uitgeoefend.

Neerdrukspanning met de KIPPflexX bij een centrische spanner.

Beide klembekken zijn gesloten zodat bij krachtuitoefening - door 

overbuiging van de tegen elkaar liggende spanbekken - een neerdruk-

spanning op het werkstukoplegvlak worden uitgeoefend.

Bewerking van 5 kanten op een 5-assige freesmachine.

Optimale toegankelijkheid voor het bewerkingsgereedschap 

direct op de 5-assige spanner KIPPflexX.


