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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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Standard Ausführung
Standardní provedení

Für 3-Backen-Drehfutter
Pro tříčelisťová soustružnická sklíčidla

Backen-Ausdrehringe
Čelisťové kroužky

Für Innen- und Außenspannung
Pro vnitřní i vnější upínání

Das Set besteht aus einzelnen Ringen 
aus gehärtetem Spezialstahl mit je 3 Kur-
vensegmenten, die über 3 x 120° sowohl 
am inneren als auch am äußeren Umfang 
angeordnet sind. Durch die patentierten 
Ringe ist es möglich, Spannbacken 
präzise auszudrehen. Durch die stufen-
lose Einstellmöglichkeit kann man exakt 
soviel Material entfernen, wie nötig ist. 
Dies spart Zeit und Werkzeugkosten.

 - Innen- und Außenspannung mit 1 Ring
 - stufenloser Spannbereich für alle 

Futtergrößen
 - 1/10 mm genaue Einstellung des 

Drehdurchessers
 - optimale Zugänglichkeit des Werk-

zeuges
 - schnelle und flexible Handhabung
 - hohe Kosteneinsparung bei Spann-

backen
 - geringe Rüstkosten
 - lieferbar für alle Futtergrößen von  

Ø 80 - 1000 mm

Sada obsahuje samostatné kroužky ze 
speciální kalené oceli, z nichž každý 
sestává ze 3 zakřivených segmentů 
(3x 120°); lze je přikládat po vnitřním i 
vnějším obvodu.
Tyto patentované kroužky slouží k 
výměně čelisti s maximální přesností. 
Plynulé nastavení umožňuje odebírat 
přesné množství materiálu, což šetří čas 
a náklady.

 - Vnitřní i vnější upínání pomocí pouhé-
ho 1 kroužku

 - Plynule nastavitelný rozsah upínání 
pro všechna sklíčidla

 - Přesné nastavení průměru vrtání 
(přesnost 1/10)

 - Snadná manipulace
 - Stačí menší pocit upínacích čelistí
 - Rychlejší příprava
 - K dispozici pro všechny velikosti 

sklíčidel Ø80–1000 mm

Größe / 
Rozměr

Ringe / 
Kroužky

Spannbolzen inkl. / 
vč. upínacího čepu

Arbeitsbereich / 
Rozsah

Art.-Nr. /  
Obj. č. EUR

S-3 20 Je / vždy 3x M8 / M10 Ø = 0-200 mm w 24-19508-S  na dotaz 

L-3 29 Je / vždy 3x M8 / M10 / M12 Ø = 0-315 mm w 24-19508-L  na dotaz 

XL-3 10 Je / vždy 3x M16 / M20 Ø = 400-630 mm w 24-19508-XL  na dotaz 

Premium Ausführung
Prémiové provedení

Inkl. flexiblen, verstellbaren Spannbolzen,
die bis zu 1,5 mm der Schraubensenkung ausgleichen

Vč. flexibilních, nastavitelných upínacích čepů
pro kompenzaci až 1,5 mm vývrty

Größe / 
Rozměr

Ringe / 
Kroužky

Spannbolzen inkl. / 
vč. upínacího čepu

Arbeitsbereich / 
Rozsah

Art.-Nr. /  
Obj. č. EUR

S-3 20 Je / vždy 3x M8 / M10 Ø = 0-200 mm w 24-21508-S  na dotaz 

L-3 29 Je / vždy 3x M8 / M10 / M12 Ø = 0-315 mm w 24-21508-L  na dotaz 

XL-3 10 Je / vždy 3x M16 / M20 Ø = 400-630 mm w 24-21508-XL  na dotaz 

Weitere Spannbolzen auf Anfrage lieferbar
Další upínací čepy jsou k dispozici na vyžádání


