
Materialanslag för svarvchuckar   

PosiStop
Materialanslag för svarvchuckar

• Ersätter alla former av distanser

• PosiStop ersätter mjuka backar vilket reducerar riggningstiden

• Anliggningsytorna håller en noggrannhet om + 0,01 mm.

• Enkelt handhavande och lång livslängd

• Fästes med 3 starka Neodym-magneter mot chuckkroppen 

• PosiStop finns i 6 olika tjocklekar: 15, 20, 25, 30, 35 och 40 mm.PosiStop
Sweden

Smart!
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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 lever i nära samar-
bete med våra kunder och ett antal kompetenta tillverkare och 
leverantörer. Under våra nästan trettio år i branschen har vi lärt 
oss att uppskatta tryggheten i att ha kunniga, stabila kunder 
och leverantörer. Det gör att vi kan leverera unika produkter 
med hög kvalitet som ger ökad produktivitet och lönsamhet 
för användaren. Vi har ett mycket stort sortiment från världens 
ledande tillverkare av utrustning för tillverkningsindustrin m.fl. 

Partille Tool har alltid varit ett företag som strävar framåt. Vi 
söker kontinuerligt efter nya produkter och implementerar nya 
idéer.På 80-talet var vi pionjärer genom våra unika produkter 
Esset samt anslaget PosiStop, som fortfarande är storsäljare. 
Idag har vi så otroligt mycket mer!
Titta in på vår hemsida samt webshop och bedöm själv!

www.partille-tool.se 

Gradningsverktyg
Gradning av fram- och baksida i ett 
moment. Enkla och robusta verktyg 
lämpliga för massproduktion.

Bakplaningsverktyg
Automatiskt bakplaningsverktyg.
Även bakfasning samt fram- och 
bakplaning/-fasning.

Handgradare
Se marknadens bredaste sortiment på 
vår hemsida!

Din återförsäljare:

Aminogatan 34
431 53  Mölndal, Sweden
Tel:  031- 387 14 00 vxl
Email: staff@partille-tool.se
www.partille-tool.se

Försänkarverktyg
Kopal Serie 01 försänkarverktyg 
är en enskärig försänkare med 
fjädrande låsbar styrkona.

Fasverktyg
Kopal Serie 02  
fasverktyg är ett 
enskärigt fasverktyg 
för utvändig fasning.

PosiStop är ett materialanslag 
för svarvchuckar. 
Ersätter alla former av distanser som vanligen används vid svarvning av 
korta arbetsstycken för att undvika “kast“.

PosiStop ersätter mjuka backar vilket kraftigt reducerar riggningstiden. 
Anliggningsytorna håller en noggrannhet om + 0,01 mm.

PosiStop fästes med 3 starka Neodym-magneter mot chuckkroppen. Kan använ-
das för arbetsstycken med diameter 15 - 140 mm. PosiStop är tillverkad av elox-
erad aluminium, vilket ger god hållbarhet, nu i blått för bättre visibilitet i maskin.

PosiStop finns i 6 olika tjocklekar: 15, 20, 25, 30, 35 och 40 mm. PosiStop lever-
eras normalt för 24 mm backbredd men kan enkelt fräsas upp till en större back-
bredd dock max 55 mm. Säljes även i olika set med olika dimensioner, se tabell.

Art rr. PosiStop

PS-15 1 st PosiStop tjocklek 15 mm

PS-20 1 st PosiStop tjocklek 20 mm

PS-25 1 st PosiStop tjocklek 25 mm

PS-30 1 st PosiStop tjocklek 30 mm

PS-35 1 st PosiStop tjocklek 35 mm

PS-40 1 st PosiStop tjocklek 40 mm

Art nr. PosiStop SET

PS-SET3
Set med 3 st - en av varje
15 / 20 / 25 mm

PS-SET4
Set med 4 st - en av varje
15 / 20 / 25 / 30 mm

PS-SET5
Set med 5 st - en av varje
15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm

PS-SET6
Set med 6 st - en av varje
15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 mm

Smart!


