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Functie

Met de nieuwe spanfysica van de „KIPP 5-as spanner compact“ hebben wij nieuwe maatstaven gezet op dit gebied.  Het systeem is ontwikkeld voor 

het optimaal bewerken van complexe werkstukken op moderne 5-assige machines. 

De slimme spantechnologie verhoogt de stijfheid van de spanning zodat hoge snij- en voortstuwingskrachten kunnen worden toegepast. Doordat het 

werkstuk optimaal toegankelijk is, kunnen korte standaardwerktuigen worden toegepast. De gereedschapskosten worden aanzienlijk gereduceerd.
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Verlengingsas

Spanelement

Fijnafstelling met kartelschroef
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Klemschroef

Grondplaat

Positioneerelement met spanbek

n Zeer grote trekkracht

n Hoge stijfheid in het systeem

n Aan beide kanten neertrekfunctie van de spanbek 

n Optimale fijnafstemming van de spanbek op het werkstuk 

n Verlengde levensduur van de gereedschappen

n Het werkstuk centreert zichzelf door de symmetrische constructie 

n Grote inspanbreedte: 20 mm tot 320 mm, naar wens uit te breiden  

n Inspandiepte door aanslaglijst instelbaar van 3 tot 20 mm 

n Uitstekende toegankelijkheid tot gereedschap vanaf alle kanten 

n Snelle reiniging

VOORDELEN:

5-assige spanner compact

Drukpunt
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Krachten

De nieuwe spanfysica garandeert de scheiding tussen krachtstroom en positionering van het werkstuk. Door de slimmere verdeling van de krach-

ten in het systeem, worden slechts geringe krachten overgebracht op de machinetafel.

NIEUWE SPANFYSICA

n Spanelementen
n Positioneringselementen

n Scheiding van krachtstroom en positionering

n De grootste spankracht op het werkstuk

n Maximale stijfheid

n Centrische spanning

Drukpunt

Magazijn

Verbuiging vindt 
plaats in het  
spanelement

PATENT AANGEMELD
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Toepassingsvoorbeelden

5-assige spanner compact incl. spanbek met pinnen voor 

het spannen van onbewerkte delen alsmede aangeschroefde 

oplegstrips, waarbij de inspandiepte door zelfstandig affrezen 

kan worden bepaald.

Ruw onderdeel in gespannen toestand. Veilige opspanning door 

vormgesloten spanpennen.

Ruw onderdeel na de spanprocedure. Afdruk van de 

spanpen is zichtbaar op de spanrand van het werkstuk.
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Met de koppeling voor kruisspanning kunnen twee 5-as- 

spanners compact 90 graden verdraaid met elkaar worden 

verbonden. Opspanningen voor werkstukken met verschillende 

afmetingen van 4 kanten is mogelijk.

5-assige spanner compact direct op machinetafel geplaatst.

Gebruik van pendelbek, die bovendien als vaste bek fungeert.

Werkstukspanning met gladde bekken.

Plaatsing direct op KIPP nulpuntspansystemen via geïntegreerde 

blokkeerpennen in de 5-assige spanner compact grondplaat.


