Spännare för 5-axlig bearbetning
Innovativt spännkoncept för bearbetning av 5 sidor
Spännarna för 5 bearbetningsaxlar kompletterar moderna fräscenter till ett oslagbart totalkoncept.
Många produkter blir allt mer komplexa och ska dessutom tillverkas snabbare med högsta möjliga
precision. För att kunna uppfylla dessa krav bearbetas arbetsstyckena allt oftare komplett. De
moderna tillverkningsteknikerna hos verktygsmaskintillverkarna har därför vidareutvecklats i riktning
mot bearbetning på 5 axlar. Genom att arbetsstyckena kan bearbetas komplett i maskiner för 5-axlig
bearbetning överförs den höga maskinprecisionen helt till arbetsstycket.
Eftersom möjligheterna att utforma arbetsstyckena ökar betydligt med den 5-axliga bearbetningen,
är ett effektivt spännsystem en förutsättning för att dessa maskiner ska kunna utnyttjas effektivt.
Ett optimalt spännsystem garanterar bland annat att maskinens komplexa rörelsevägar kan
användas för att producera ett mycket exakt arbetsstycke utan några hinder i vägen.
Spännarna för 5-axlig bearbetning ger möjlighet att arbeta med högsta möjliga skär- och
matningskrafter utan störande kanter och vibrationer. Tack vare spännarna kan man använda
extremt korta verktyg för att garanterat hålla alla nödvändiga toleranser och ytor.

5-axelspännare för problemfri bearbetning av 5 sidor i en uppspänning
• Kan användas på hålrasterplattor, T-spårsplattor och egna fixturer
Spännare för
• Spännkraft upp till 42 kN genom att en matningsaxel monteras direkt under arbetsstycket
5-axlig bearbetning
• Inspänningsbredd 22 - 236 mm, kan förlängas till valfri längd med förlängningsaxlar
Spännare för
• Spänner fast råämnen och bearbetade delar, runda och oregelbundna delar
5-axlig bearbetning
Spännare för
• Formanpassad spänning utan förprägling
5-axlig bearbetning
• Olika inspänningshöjder (se fig.)
Bas-set
Spännare
• Lågt spänndjup på 8 mm
för 5-axlig bearbetning

Spännare för
3-axlig bearbetning
Spännare för
3-axlig bearbetning
Bas-set Spännare
för 3-axlig bearbetning

Inspänningshöjd
100 mm
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Inspänningshöjd
125 mm med
adapterökning

Inspänningshöjd
150 mm med
adapterökning

Inspänningshöjd
250 mm med
Inspänningshöjd adapterökning
225 mm med
Inspänningshöjd adapterökning
200 mm med
Inspänningshöjd adapterökning
175 mm

Spännare för 5-axlig bearbetning
Särskilda tekniska egenskaper - fastspänning
Fastspänningen sker genom att härdade, utbytbara spännstift trycks in i
arbetsstycket. Det ger en formanpassad fastspänning utan förprägling. Som
tillval finns avplattade spännstift för fastspänning av arbetsstycken med
ömtålig yta. Ytterligare användningsalternativ finns genom tillbehör som
spännbackarna för speciella spännuppgifter och rundspännelementen för
fastspänning av runda delar.
Med spännarna för 5-axlig bearbetning får du ett universellt spännelement
som kan användas för att spänna fast arbetsstycken med en spännvidd på 22
- 236 mm. Med förlängningsaxlarna kan spännvidden förlängas valfritt.

Höga spännkrafter upp till 42 kN som inte påverkas av böjning
Spännkraften alstras där den används.
Genom att en matningsaxel monteras
direkt under arbetsstyckets anliggningsyta.
• Spännbackarna utvidgas inte under
belastning
• Inga spänningar i maskinbordet
• Ger högsta möjliga skärkraft genom
extrem styvhet

Utvidgning
under belastning

Ingen utvidgning
under belastning
(parallell
arbetsstycksspänning)

Spännkraft

Spännkraft
Vanlig spännare
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Spännare för 5-axlig bearbetning - systemuppbyggnad
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Benämning
Backar, fasta
Backar, rörliga
Basplatta för fasta backar
Basplatta för rörliga backar
Spännbackar standard med cylinderskruv (5.1)
Spännstift
Gängad spindel (7) med hus (7.1)
Spindelmutter
Förlängningsaxel (9) med kopplingsmutter (9.1)
Fästskruv
Stödlist
Cylinderskruv DIN 6912 M8x14
Indikator
Gängstift DIN 913 M8x8
Cylinderskruv DIN 912 M12x20
Cylinderskruv DIN 912 M12x40
Cylinderstift DIN 7979 8x20

Styck
1
1
1
1
2
12
1
1
1
4
2
2
1
1
2
3
2
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