centroteX S

System szybkiej wymiany uchwytów dla
małych wrzecion
 Wymiana uchwytu poniżej jednej minuty
 Tylko jedna śruba blokująca
 Zaprojektowane dla wrzecion wegług normy A2-5, A2-6, AP140 i AP170
 Powtarzalność wymiany ≤ 0.002 mm – bez konieczności ustawiania
 Wygodne użytkowanie
 Odporność na zanieczyszczenia

www.hainbuch.com

centroteX S - system szybkiej
wymiany uchwytów w wersji mini
System szybkiej wymiany uchwytów oszczędza dużą
ilość czasu: Twój nowy interfejs szybko się spłaca.

Przykładowy zwrot inwestycji

Wersja mini wyposażona jest w sprawdzoną
technologię centroteX oraz uzbrojona w dodatkową
zaletę: blokowanie uchwytu jest realizowane za

2 wymiany uchwytu na dzień
60 €/h koszt ustawienia
bez
systemu
z użyciem
szybkowymiennego centroteX S

pomocą jednej śruby, dzięki czemu możemy
zaoszczędzić jeszcze więcej czasu. Mniejszy
moment potrzebny do blokowania uchwytu w
gnieździe montażowym gwarantuje większą
wygodę i powtarzalność wymiany. Średnica
zewnętrzna 224 mm sprawia, że jest to idealny
system dla maszyn z mniejszym polem roboczym.

35 min.

1 min.

Czas ustawienia uchwytu

70 min.

2 min.

Dzienny czas ustawienia

€ 70

€2

Dzienny koszt ustawienia

d

€ 68

Dzienna oszczędność

y

€ 17,000

Roczna oszczędność

< 1 year

Zwrot inwestycji

d

€d

€

Ustawienie uchwytu nigdy nie było takie proste!
Adapter maszynowy montowany jest na wrzecionie maszyny tylko raz. Następnie uchwyty są wyposażone
w pasujący do niego system szybkowymienny, co pozwala nam na możliwie szybki czas wymiany.
Rezultat: krótsze ustawienie maszyny, szybsza amortyzacja, lepsza dostępność maszyny.

 Uchwyt TOPlus mini w
rozmiarze 26 - 65
 Uchwyt SPANNTOP mini w
rozmiarze 32 - 65

Adapter uchwytowy z tuleją
rozprężną
 MAXXOS A - F
 MANDO XXS - 5

Adapter maszynynowy
Przelot ≤ 52 mm

Adapter uchwytowy z
uchwytem szczękowym
 Uchwyt 4-szczękowy InoFlex
VT-S w rozmiarze 165 - 215
 Uchwyt 3-szczękowy B-Top
w rozmiarze 165 - 215
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Adapter uchwytowy z
uchwytem tulejowym

