5th Axis sätter en ny standard för 5-axlig bearbetning
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RockLock - Quick Change System

5th Axis sätter en ny standard för 5-axlig bearbetning
Centrerskruvstycken och spännelement speciellt framtagna för 5-axlig bearbetning.
Framtagna för att vara mycket kompakta, ha låg profil och tåla aggressiv bearbetning
i tuffa material. Alltid med fokus på högsta precision och stabilitet. Med RockLock™
Quick Change System riggar man om på nolltid.

Skruvstycke
med dragtappar

Skruvstycke med
förhöjning och dragtappar
Dragtappar

Bas eller förhöjning
c/c 96 mm
Lokaliseringsstift

PATENTERAD

RockLock - Quick Change System

Finns i stål eller aluminum

Alla 5 Axis RockLock™ -fixturer använder industristandard
96 mm avstånd mellan dragtapparna och säkerställer
kompatibilitet med Jergens, Lang och andra system.

Alla modeller har TiN-belagda
härdade stålbussningar

Repeternoggrannhet inom 8 µ

Robust insexskruv för snabb
låsning/lossning

5th Axis RockLock™ system kan kombineras med i stort sett alla typer av förhöjningar, pyramider,
kuber och referensbord. Det ger närmast ändlösa möjligheter till effektiv uppsänning och produktion.

96mm delning

TiN-belagda härdade bussningar

Systemnoggrannhet <8 µ

Snabb låsning/lossning

Passar alla typer av maskiner

Enkel montering
PATENTERAD

RockLock - Quick Change System

R96-CER40
Runda detaljer upp till 25 mm
Laxstjärtspännare kompletta
med förhöjning och RockLock ™
Quick Change-tappar:

R96-DM12
Detaljer under 25 mm

R96-V75100
Centrerskruvstycke med backbredd
75 mm och spännvidd100 mm.
Här tillsammans med förhöjning
R96-V75100 och dragtappar.

R96-DM25
Detaljer under 75 mm

R96-DM50

RL96S-56 Stål, 100 mm delning (fästskruv)
RL96A-56 Alu, 100 mm delning (fästskruv)

RL96S-679010 Stål, 90° hålbild (fästskruv)
RL96A-679010 Alu, 90° hålbild (fästskruv)

RL96S-6760 Stål, 60° hålbild (fästskruv)
RL96A-6760 Alu, 60° hålbild (fästskruv)

RL96A-3613 Integrerad
multiposition platta (enkel /dubbelmontering), h=30 mm, alu

RL96A- 411 Aluminium, 90° hålbild
Integrerad Ø 276mm, h=100 mm

RL96A-38 Aluminium, 90° och 60° hålbild
Integrerad Ø 202mm, h=75 mm

RL96A-4816
Integrerad multiposition förhöjning (enkel /
dubbelmontering), h=100 mm, alu

RL96A-3915
Integrerad multiposition förhöjning (enkel /dubbelmontering), h=80 mm, alu

Detaljer 50 mm och större

Med RockLock™ dragtappar:

V552M
Centrerskruvstycke med backbredd
125 mm och spännvidd 127 mm

V562M

Centrerskruvstycke med backbredd
125 mm och spännvidd 152 mm

DV56
Centrerskruvstycke med fast
mittback, 125 mm backbredd

DV510
Centrerskruvstycke med fast
mittback, 125 mm backbredd

V6105M
Centrerskruvstycke med backbredd
150 mm och spännvidd 254mm

E
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Vinkelhylla - Kuber
Mycket stor flexibilitet och snabba byten
Kuber 2- och 3-sidiga, vinkelhylla
RockLock™ -systemet ger överlägsen flexibilitet
och kontroll - alltid med högsta systemnoggrannhet
och kan enkelt integreras med andra kuber och
konfigurationer. Allt för att höja produktivitet och kvalitet.
Industristandard 96 mm avstånd mellan dragtapparna.

RL96A-90DEG
RockLock vinkel 90 grader
156x149x200 mm
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Monterings- och bearbetningsalternativ

mm
mm

96mm
96mm
RockLock Base
RL96A-90DEG

Bearbetningssida 1

ed 300mm
num construction
ed
300mm
ushings
and locks
num construction
ushings and locks

BearbetningsRockLock
Base
sida 2-5

RL96S-3003
• Tombstone, 3 sided 300mm
RL96S-3003
• Cast RL96A-3613
iron or aluminum construction
• •Tombstone,
3 sided
300mmand locks
Hardened steel
bushings
• Cast iron or aluminum construction
• Hardened steel bushings and locks

Bearbetningssida 1, 2, 3

5
5

Rotera 90°

Bearbetningssida 4 och 5

RL96A-3002
Kub, 2 sidig, Stål eller aluminium.

angle plate
angle plate

-5
-5

Multi-position plates for vertical / horizontal machines

Multi-position
plates
foravailable
vertical / horizontal
machines
Multipositionsplatta
för
vertikala
eller horisontella
maskiner.
2 to 5 position
plates
2 to 5med
position
available
Finns
platsplates
för 2 till
5 möjliga monteringar.

FörSpan
flerpositions
uppspänning
av skruvstycke.
multiple positions
for large
part of vise
Span multiple positions for large part of vise

RL96A-3002 / RL96S-3002
Kub, 2 sidig, 300x300x400 mm
Stål eller aluminium.
Härdade stålbussningar.

RL96A-3003 / RL96S-3003
Kub, 3 sidig, 300x300x400 mm
Stål eller aluminium.
Härdade stålbussningar.

Självcentrerande
skruvstycken
SELF-CENTERING
VISES
5th Axis sätter en ny standard inom 5-axlig bearbetning
Låg profil och hög precision. Extra kraftig spännskruv. Lång livslängd.
Självcentrerande med hög

tolerans
inom 0,013accuracy
mm.
0.013 mm
self- centering
Lätt att byta backar.
Mjuka backar finns som tillbehör.

with two bolts and two dowel pins

45 Dovetail angle

Vändbar back.
serrated/reversible
Räfflade
backar / laxstjärtspår
jaws
lock
stock in place
för
säker
fastspänning
av
arbetsstycket

PVD-behandlade för
låg friktion och lång
hållbarhet

Låg profil

Low proﬁle design

Direktmontage med
standardmått för T-spår, kuber mm.
Klara för montering av RockLock™ dragtappar för snabba byten.

Värmebehandlat
4140-stål
Heat-treated

4140 steel

Förberedd för dragtappar

Tillverkat i härdat stål

Systemnoggrannhet <13 µ

Extra stor spännskruv

1

Low proﬁle self-centering vise
Lätt utbytbara backar

2

0.013 mm centering accuracy

4

Snabb
ochforce
enkel montering
increased
clamping
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spacing to rotary, T-slot, and tombstones
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Largest leadscrew in its class

Patents Pending
Mjuka backar för olika versioner, här på DV56.

Stor flexibilitet med vändbara
räfflade backar. De är dessutom
försedda med laxstjärtspår. 2,5 mm ingrepp.

DV56 kan spänna 2 detaljer om
max 57 mm/st eller en detalj på
max 140 mm (utan mittback)

DV56 och den större
DV510 har fast mittback
(demonterbar) samt vändbara
räfflade backar med laxstjärtspår.
För uppspänning av upp till två detaljer.

DV510 kan spänna 2 detaljer om
max 95 mm/st eller en detalj på
max 241 mm (utan mittback)

Mjuka backar finns för alla versioner av skruvstycken. Här visas DV510 med mittback (demonterbar). Max spännvidd 241 mm eller 2 x 95 mm.

Självcentrerande skruvstycken
V75100 75mm x 100mm
V75100 - ett unikt kompakt skruvstycke med högsta precision och kraft.
Backbredd 75 mm och spännvidd 0 - 100 mm.
•
•
•
•

Backbredd 75 mm
Spännvidd 0 - 100 mm
Spännkraft 13,5 kN/61 Nm
Direktmontage för T-spår etc, alt RockLock™ dragtapparV

V552M 125mm x 125mm
V552M är ett lågbyggt kraftfullt 5-axligt centrerskruvstycke med backbredd
150 mm. För arbetsstycken mellan 0 - 127 mm.
•
•
•
•

Backbredd 125 mm
Spännvidd 0 - 127 mm
Spännkraft 16 kN/61 Nm
Direktmontage för T-spår etc, alt RockLock™ dragtappar

V562M 125mm x 150mm
V562M är ett lågbyggt kraftfullt 5-axligt centrerskruvstycke med backbredd
125 mm och större längd än V552M. För arbetsstycken mellan 0 - 152 mm.
•
•
•
•

Backbredd 125 mm
Spännvidd 0 - 152 mm
Spännkraft 16 kN/61 Nm
Direktmontage för T-spår etc, alt RockLock™ dragtappar

V6105M 150mm x 250mm
V6105M är 5th Axis största 5-axliga centrerskruvstycke med
backbredd 150 mm. Hanterar större arbetsstycken mellan 0 - 254 mm.BREDD
•
•
•
•

Backbredd 150 mm
Spännvidd 0 - 254 mm
Spännkraft 16 kN/61 Nm
Direktmontage för T-spår etc, alt RockLock™ dragtappar

DV56 125mm x 150 mm - med fast mittback
DV56 är ett lågbyggt kraftfullt 5-axligt centrerskruvstycke med
fast mittback och backbredd 125 mm och spännvidd 0 - 140 mm.
•
•
•
•

Backbredd 125 mm
Spännvidd 0 - 140 mm, med två detaljer max 2 x 57 mm
Spännkraft 16 kN/61 Nm
Direktmontage för T-spår etc, alt RockLock™ dragtapparV

DV510 125mm x 250 mm - med fast mittback
DV510 är ett lågbyggt kraftfullt 5-axligt centrerskruvstycke med
fast mittback och backbredd 125 mm och spännvidd 0 - 241 mm.

DV56 har spännvidd 0 - 140 mm
DV510 har spännvidd 0 - 241 mm

•
•
•
•

Backbredd 125 mm
Spännvidd 0 - 241 mm, med två detaljer max 2 x 95 mm
Spännkraft 16 kN/61 Nm
Direktmontage för T-spår etc, alt RockLock™ dragtapparV

Laxstjärtspår för flera dimensioner
Laxstjärtspår 45°
Kompakt

Exakt repeterbarhet
och stabilitet
Spännelement och kropp
i härdat stål
DM12
Detaljer under 25 mm

DM25
Detaljer under 75 mm

DM50
Detaljer 50 mm och större

Kompakt

Tillverkat i härdat stål

Demonterbara tappar

Snabblåsning-/lossning

Oöverträffad spännkraft

Snabb och enkel montering

CER40
Runda detaljer upp till 25mm

5th Axis ger unika produktionsfördelar med hög flexibilitet och oslagbar säkerhet för obemannad drift

Maximera produktionsutfallet med laxstjärtsspännare!
5th Axis kompakta pyramider tillåter samtidig bearbetning av upp till 4 eller 12 detaljer.
Laxstjärtspåret medger tuff bearbetning tack vare oäverträffad spännkraft samtidigt som
precisionen bibehålls. Lämpligt för automatiserade flöden och stora serier.
• PM2 ger extra god åtkomlighet för 5-sidig bearbetning av upp till 4 detaljer
• Kör fler detaljer i varje cykel, minimera ställtider och verktygsbyten
• Flexibel fixtur som kan monteras på paletter, referensbord, maskinbord etc
• RockLock™ montering

Pyramid PM1-DM12
bestyckad med12 stycken DM12

Pyramid PM2-DM25
bestyckad med 4 stycken DM25

Laxstjärtspår för flera dimensioner
Laxstjärtsspännare komplett med förhöjning
och RockLock ™ Quick Change-tappar

R96-DM12
Detaljer under 25 mm
inkl R96 förhöjning

R96-DM25
Detaljer under 75 mm
inkl R96 förhöjning

R96-DM50
Detaljer 50 mm och
större inkl R96 förhöjning
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DC1750

Fräs för laxstjärtspår
Fräs för laxstjärtspår 45 grader.
Levereras komplett med skär.
Axel: 25 mm
Extra utbytbara skär DC1750-B

Uppspänning av en större detalj försedd med laxstjärtspår är inga problem. Höga spännkrafter och stor exakthet kännetecknar 5th Axis. Här
ovan ser man en kombination bestående av R96-DM50 samt R96A-411.

Automation - Smart bearbetning

3-sidig pyramid med
3 stycken RL96A-56

Ø380mm
PY30RL96-56 30º vinkel			
För användning med120° lutning		

PATENTERAD

PY20RL96-56 20º vinkel
För användning med 110° lutning

Automation - Smart bearbetning

AUTOMATION

AUTOMATION

5th Axis skruvstycken och pyramider monterade på paletter är en
kompetent lösning för högt automatiserade flöden och effektiv produktion

• Pyramiderna är kompatibla med 96mm RockLock™

5th Axis V552M vise mounted on a-Sys
148 mm pallet for Erowa: ER148S-V-Big
R

• Kan monteras och köras i både vertikala och
horisontella montage

-Sch
-Hirs
-Lan

• 5th Axis har anpassade lösningar till många palettsystem, exempelvis Erowa, System 3R och Matsuura

AUTOMATION

5th Axis V552M vise mounted on a
148 mm pallet for Erowa: ER148S-V
R

11

Patents Pending

För automation

Finns kompletta enheter

Modell V552M ses här monterad
på en 148 mm palett för Erowa:
ER148S-V

5th Axis skruvstycken finns tillgängliga för direktmontering för
exempelvis:

MONTERA PÅ PALETT
Direktmontering sparar tid och
ökar produktivitet. Vi kan leverera
kompletta enheter bestående av
skruvstycke och palett till många
CNC-maskiner. Fråga oss!
11

V5523R
-System 3R
V552BK Skruvstycke:
Tillverkare:		
-Big Kaiser
-Schunk 3R		V552SCHV5523R
System
V552HIR
-Hirschmann
Schunk		
-Lang
V562-L96V552SCH

Hirschmann		
Lang			

V552HIR
V562-L96

Patents Pending

3 Sided Vise Pyramid

-System 3R
-Big Kaiser
-Schunk
-Hirschmann
-Lang

V5523R
V552BK
V552SCH
V552HIR
V562-L96

3 Sided Vise Pyramid

3-sidiga pyramider

PY30GBM
PY30GBM
-30 degree angle
-30O graders vinkel
PY20GBM

-20 degree angle
PY20GBM
-20O graders vinkel

-PY30GBM and PY20GBM
are compatible with V552M

andoch
V562M
5 axis vises. är
PY30GBM
PY20GBM
anpassade
till V552M och
-Vises can be mounted in
V562M 5-axliga
skruvstycken.
vertical or horizontal
orientation.

Tillbehör

R96-Bearbetningsbar
Bearbetningsbar RockLock™ palett

Bearbetningsbara mjuka aluminiumbackar
VAJ75
VAJ52M
VAJ610M

75 x 45 x 25 mm passande V75100
125 x 50 34 mm passande V552M samt V562M
151 x 78 x 47 mm passande V6105M

Spännhylsa

Centrering / Lokalisering / Fastspänning

För skruvstycken, 3/8”
TS10 10 mm hylsa passande V75100
TS13 13 mm hylsa passande V562M
TS17 17 mm hylsa passande V6105M

Våra set för centrering/uppspänning gör uppriggningen enkel.
Seten inkluderar det du behöver.
Uppge maskinfabrikat och modell.

RL96-MP
Master Pallet

För positionering av RockLock™
produkter:
RL96-MP Stål, Kalibreringspalett
För exakt inmätning av X- och Y-position
• Precisionsslipade kanter och centrumhål

Gängade styrstift

(Ingår till skruvstycken)
LP6 - 6mm
LP8 - 8mm
LP10 - 10mm

PS20F

PS20F-PY

PS20F-4PY

Dragtappar, härdat stål
4 st / fp

1 st modifierad dragtapp
“Poka Yoke”

Set om 3 dragtappar standard
och 1 st modifierad dragtapp
“Poka Yoke”
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VI LEVERERAR PRODUKTER AV HÖG KVALITET
SOM HJÄLPER VÅRA KUNDER ATT ÖKA SIN
PRODUKTIVITET OCH LÖNSAMHET
Partille Tool Trading är ett teknikföretag som strävar efter ett nära samarbete med
våra kunder, återförsäljare och leverantörer. Vi kan leverera en unik mix av produkter med hög kvalitet som ger ökad produktivitet och lönsamhet för användaren.
Vi söker kontinuerligt efter nya produkter till vårt sortiment. Vi tittar gärna på uppfinningar och innovationer som vi kan marknadsföra via våra kanaler både i Sverige
och internationellt. På 1980-talet uppfann vi det unika anslaget Esset som exporteras över hela världen. Vi började sälja Loc-Line kylvätskeslangar - originalet som
har blivit ett begrepp! På 1990-talet började vi exportera anslaget PosiStop, som
fortfarande är en storsäljare.

DIN ÅTERFÖRSÄLJARE:

Aminogatan 34
431 53 Mölndal
Tel: 031- 387 14 00
www.partille-tool.se

© Copyright 2018 by 5th Axis Inc. USA and Partille Tool Trading AB, Sweden

För mer information, vänd dig till
din återförsäljare eller till oss.
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