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l Lagerstandard / skladem
w innerhalb weniger Tage / do několika dnů
m auf Anfrage / na
✖ auslaufende Größe / do vyprodání zásob
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Sicherheits- Dreh- und Schleifmitnehmer
Bezpečnostní unášecí kroužky

Größe /
Rozměr

Spannbereich /
Rozsah upínání 

mm

Art.-Nr. / 
Obj. č. EUR

1 10-40 l 00-SM-1 185,20 

2 40-70 l 00-SM-2 251,20 

3 70-100 l 00-SM-3 345,10 

4 100-150 m 00-SM-4 685,70 

5 150-200 m 00-SM-5 991,00 

6 200-250 m 00-SM-6 1.170,40 

- Nachfolger des nicht mehr zulässigen 
Drehherzes

- Keine Unfallgefahr, da keine hervor-
stehenden Teile

- Eingestellter Spanndurchmesser wird 
beibehalten

- Zweiteilig - kann auch bei einge-
spanntem Werkstück angebracht 
werden

- Žádné riziko úrazu díky absenci 
vyčnívajících částí

- Systém zachovává poloměr upnutí
- Dělená konstrukce umožňující montáž 

s upnutým obrobkem

Hohlspindelanschläge
Dorazy dutých vřeten

Optimales Hilfswerkzeug passend für
nahezu jede Drehbank. Lohnend schon
ab Kleinstserien. Teure Rüstzeiten kön-
nen auf ein Minimum reduziert werden.
Problemlos und schnell an jeder Stelle
der Hohlspindel zu fi xieren. Durch
Anziehen mit dem mitgelieferten
Schlüssel werden die integrierten
Spannbacken an die Innenwand
gepresst und gewährleisten so einen
sicheren Sitz.

Užitečný pomocný nástroj prakticky pro 
každý soustruh. Vyplatí se i při malo-
sériové výrobě. Umožňuje zkrátit dobu 
přípravy na minimum. Rychlé a snad-
né zajištění v libovolné poloze dutého 
vřetene. Po utažení přibaleným klíčem se 
integrované čelisti přitlačí k vřetenu, což 
zajišťuje přesné dosednutí.

Spindel-Ø /
Ø vřetene

Art.-Nr. / 
Obj. č. EUR

20-27 l 83-322327 105,80 

25-33 l 83-332731 115,60 

32-41 l 83-343139 127,90 

40-50 l 83-353947 136,80 

48-60 l 83-364757 144,30 

58-76 l 83-386578 186,90 

75-96 l 83-397894 209,10 

94-110 l 83-31094110 236,10 

Ersatz O-Ringe auf Anfrage / Náhradní O-kroužky na vyžádání


