
Speciaal voor het gebied van de verspanende en spaanloze bewerking werd het modulair opgebouwde, flexibele nulpuntspansysteem ontwikkeld. Met dit 
systeem is snel, nauwkeurig spannen en refereren mogelijk van installaties en werkstukken op alle verspanende gereedschapsmachines en bewerkingscen-
tra, evenals op zinkerodeer- en meetmachines. Of het nu gaat om spanplaten, installaties, bankschroef of werkstuk, met dit systeem is snel, binnen enkele 
seconden, wisselen met gedefinieerd nulpunt en met een herhalingsnauwkeurigheid van 0,005 mm mogelijk.

Toepassing

Uw voordeel

 
• Combineerbaar met ons modulespansysteem

• Beter gebruik van de machineruimte

•  Toename van productieve machine-uren, duidelijke beperking van de 
ombouwtijd

• Betrouwbaar systeem

• Zeer hoge spankrachten mogelijk

• Zeer grote bedienings- en procesveiligheid

• Verhoogde intrekkrachten standaard behouden

• Zeer hoge herhaalnauwkeurigheid

•  Montage van de spancilinder in verticale en horizontale stand mogelijk

• Uitblaasfunctie bij paletwisseling kan worden ingeschakeld

De voordelen

 
• Modulair systeem

• Compacte vlakke bouwwijze

•  Vervangen van werkstuk of installatie in enkele seconden•Pneumatisch 
systeem

• Vormsluitend vergrendelen

• Spankrachten tot 75 kN en intrekkrachten tot 25 kN

• Turbofunctie

• Positionering met behulp van conische passing

• Werkt betrouwbaar in elke inbouwvorm

• Afdichtlucht
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1 = bevestiging met draadstift DIN 913
2 = bevestiging met schroef DIN 912 door de blokkeerpen
3 = bevestiging met schroef DIN912 door de installatie of werkstuk

Centreerpen vorm A
Compensatiepen vorm B
Blokkeerpen vorm C

Centreertap Fixeert in de x- en y- richting (referentiepunt)
Compensatietap Fixeert de nog vrije as (zwaardbout)
Spantap Tap met ondermaat (geen centreerfunctie alleen spanfunctie)

Cilindrische pen Bij enkelvoudige spanning volgt de positionering via de centreertap + 2 cilindrische pennen

 Stelling open Spanstelling

WigafdichtingReinigingslucht

Afdichting

Met tappen worden de werkstukken, installaties of spanplaten gepositioneerd en gespannen. Er zijn drie verschillende soorten tappen.

Taprangschikking

De werking
De beproefde UNILOCK spanmodule is dankzij een nieuw mechaniek nog platter geworden. Door het kniehevelsysteem in combinatie met 
geleide spanschuiven is een hoge proceszekerheid van het systeem gewaarborgd.

Kniehevelmechaniek
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