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LESS IS MORE
WITH THE NEW PIN VISE

Kostnadseffektivt
Högprecisions spännelement
i kraftigt nedbantat utförande

Kompakt design
Litet footprint tillåter uppspänning 
av fler detaljer per cykel för högre 
produktivitet

Lättviktskonstruktion
Perfekt för automatiserade 
processer där vikt är avgörande

Hög funktionalitet i skelettdesign
 Den kompakta designen gör att du kan montera fler dubbelstationsspännare på varje 
adapter. Dessutom är det avskalade skruvstyckets design idealisk för automatiserade 
applikationer med viktbegränsningar. Gör din befintliga utrustning mer effektiv genom 
att köra flera delar per cykel. Det finns flera versioner och stort utbud adapterplattor.
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AGENT FÖR SVERIGE   

LESS IS MORE
WITH THE NEW PIN VISE
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5th Axis Pin-Vise sätter en ny stan-
dard när det gäller uppspänning. 
Med dessa skelettkonstruktioner 
kan skruvstycket monteras direkt i 
maskinbordet eller i olika typer av 
adapterplattor. Här visas 5th Axis 
lösning med smarta RockLock™  
För ultrasnabba byten och intag, 
gärna robotiserade för högsta pro-
duktivitet.  Höga spännkrafter med 
tandade grippers eller laxstjärtspår 
som standard. 
Alla 5 Axis RockLock™ -fixturer an-
vänder industristandard 52 eller 96 
mm avstånd mellan dragtappar-
na och säkerställer kompatibilitet 
med Jergens, Lang och andra 
system. 
RockLock™ har  en patenterad fri-
flytande design som säkerställer 
lika kraft på alla 4 dragtappar vilket-
garanterar en repeterbarhet med 
toleranser på mindre än 8 tusen-
delar.

BACKTYPER:

Som standard tandade grippers (för matr     Mjuka backar för egen anpassning
med hårdhet upp till HRC35) samt           
laxstjärtspår för extra höga spännkrafter.

AS96-PV3XT4-4B 
Automation RockLock 4-sidig integrerad kub 
med 4 st PV3X-4B 

Storlek:  86 x 149,86 x 137,16 mm 
Material bas: Aluminium
Inkluderar: 4 st PV3X-4B , 4x PS20F dragtappar, 
1x AG-C. Montering: 96mm RockLock


