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Functie

VOORDELEN:

• Storingsrandloze 5-zijdige bewerking

• Modulaire opbouw garandeert maximale flexibiliteit

• Interface met de meest gangbare systemen

• Variabele bevestiging van de werkstukken

• Werkstuk wordt vormgesloten met het spansysteem verbonden

• Werkstuk wordt eenvoudig via schroefdraad of paszitting gepositioneerd

• Nulpunt wordt aan het werkstuk overgedragen

• Hoge spankracht van de module

• Zeer hoge herhalingsnauwkeurigheid

UNILOCK werd speciaal ontwikkeld voor de 5-zijdige bewerking. Ideaal geschikt voor het spannen van complexe werkstukken. Deze kunnen in één enkele 

opspanning compleet worden gefabriceerd. Zelfs een bewerking van de 6e zijde is mogelijk. De werkstukken worden via een schroefverbinding met het 

5-assige modulesysteem verbonden.

Systeemgrootte 80 mm

Meer dan 70 elementen staan ter beschikking: basismodule, 

opbouwmodule en toebehoren. In combinatie garanderen 

deze verschillende hoogten, het koppelen op interfaces en de 

bewerking van complexe werkstukken.
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Flexibele opbouwhoogten door een grote verscheidenheid aan basis- en opbouwspanmodules

Dankzij de modulaire opbouw en het grote aantal modules kan het systeem individueel 

voor vele toepassingen worden samengesteld en gecombineerd. 
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Uitrustingstijden

Zonder KIPP UNILOCK:

Conventionele bewerking van het werkstuk met een bankschroef: 

er zijn meerdere inspanningen nodig om het werkstuk compleet te 

bewerken.

Nadeel: 

enorm tijdverlies door het ombouwen van het werkstuk. 

Nauwkeurigheid gaat bij het ombouwen verloren.

Met KIPP UNILOCK:

Bewerking met het KIPP 5-assige modulesysteem UNILOCK: 

het werkstuk wordt in 2 opspanningen compleet bewerkt.
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Machinetafels

Rastersystemen

Interfaces

T-gleuftafel

Nulpunt spansystemen

Het 5-assige modulesysteem kan op T-gleuftafels, gatrastersystemen of direct op machinetafels worden opgebouwd. Bovendien zijn de basismodules aan-

pasbaar op de meeste gangbare nulpuntspansystemen.
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Krachten  
systeemgrootte 80 mm

Fr     toegestane dwarskracht

Fa     toegestane spankracht

Fd     toegestane oplegkracht

Fe     Intrekkracht blokkeerpen

     Fr  Fa  Fd  Fe

Spanboutschroef M10  kN   25  35  50  25

Spanboutschroef M12  kN   25  50  50  25

Spanboutschroef M16  kN   25  75  50  25

Max. aanhaalmoment 15 Nm (systeemgrootte 80 mm)

Toegestane belasting bij steunen op volledig oppervlak:
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Opspanhoogte 150 mm

Toepassingsvoorbeelden

Het werkstuk wordt op één, twee of meerdere stabiele moduletorens bevestigd. Extra torens kunnen probleemloos worden toegevoegd. Het spansysteem 

wordt handmatig zonder mediumtoevoer bediend en kan zeer snel naar andere werkstukken of installaties worden omgebouwd.

De montage van de modules is zeer eenvoudig: plaats de basismodule (vastschroeven van boven of onder), opbouwspanmodule plaatsen, reductieadapter met 

opgeschroefd werkstuk plaatsen en dan met een momentsleutel handmatig vastschroeven. Het systeem is nu stabiel en gereed voor 5-assige bewerking.

4x basismodules H=100 direct op de machinetafel geplaatst. De daarop geplaatste 4x reducties H=50 zorgen voor 

optimale toegankelijkheid van het werkstuk.
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Toepassingsvoorbeelden

Overbrengingshuis op 3 basismodules, 3 opbouwmodules en 3 

reductie-adapters gemonteerd. Het gegoten huis wordt met 3 

cilinderkopschroeven op de reductieadapter geschroefd. Met een 

haakse kop is een bewerking vanaf de 6e zijde mogelijk.

Opspanhoogte 250 mm

4x basismodule dubbelspanning op een rasterplaat geplaatst. 

Optimale 5-zijdige bewerking mogelijk.

Opspanhoogte 125 mm

KIPP-basismodule met spantangadapter direct op een machineta-

fel met T-gleuven gemonteerd. 

Opspanhoogte 220 mm
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Massief werkstuk opgebouwd op 4 basismodules en 4 

opbouwmodules. 

Opspanhoogte 150 mm

2 basismodules met een centreerspanner direct op een nulpunt 

spansysteem aangepast.

Opspanhoogte 125 mm

Laadprocedure voor een lang en zwaar werkstuk op 3 basismo-

dules opgebouwd. Spanpennen worden direct op het werkstuk 

gemonteerd. Het werkstuk wordt tijdens het spannen gepositi-

oneerd.

Opspanhoogte 100 mm


