
313

Basisset
3-as spanner

3-as-spanner 

3-as-spanner 

Basisset
5-as spanner

5-as-spanner 

Inspanhoogte 
100 mm

Inspanhoogte
125 mm met
adapterverhoging

Inspanhoogte
150 mm met
adapterverhoging

Inspanhoogte 
175 mm

Inspanhoogte
200 mm met
adapterverhoging

Inspanhoogte
225 mm met
adapterverhoging

Inspanhoogte
250 mm met
adapterverhoging

5-as-spanner 

5-as-spanner 

5-as-spanner

De 5-as spanners completeren moderne freescentra tot een onverslaanbaar totaalconcept.
Vele producten worden steeds complexer en worden bovendien in steeds kortere tijd met 
zeer hoge nauwkeurigheid gefabriceerd. Om aan deze criteria te kunnen voldoen worden de 
werkstukken steeds vaker compleet bewerkt. De moderne fabricagetechnologieën bij fabrikanten 
van gereedschapsmachines hebben zich daarom in de richting van de 5-assige bewerking 
ontwikkeld. Door de complete bewerking van de werkstukken op 5-ascentra wordt de hoge 
machinenauwkeurigheid volledig op het werkstuk overgedragen.
Door de grotere vormgevingsmogelijkheden van de werkstukken bij de 5-asbewerking is een 
krachtig spansysteem een voorwaarde voor het efficiënte gebruik van deze machines.  Onder 
andere is een optimaal spansysteem een garantie, dat uit de complexe stelwegen van de machine 
ongehinderd een zeer nauwkeurig werkstuk kan ontstaan.

De 5-asspanner maakt een storings- en trillingsvrije bewerking mogelijk met de hoogste 
snijsnelheden en voedingssnelheden. Zij maken het gebruik van extreem korte gereedschappen 
mogelijk, om de benodigde toleranties en oppervlakken te garanderen.

Vernieuwend spanconcept voor de bewerking van 5-zijden

5-as-spanner voor de probleemloze 5-zijden-bewerking in een opspanning

• kan worden opgebouwd op rasterplaten, op spanplaten met T-gleuven en op eigen installaties
• Spankracht tot 42 kN door de inbouw van een trekspindel onmiddellijk onder het werkstuk
• Inspanwijdte 22 - 236 mm, kan naar wens worden verlengd met verlengingsassen
• spant halffabrikaten, bewerkte onderdelen, ronde en onregelmatige onderdelen
• Vormgesloten spanning zonder voorspanning
• verschillende inspanhoogten (zie afb.)
• lage spandiepte van 8 mm
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Conventionele spanner 5-as-spanner 

Spankracht

Spankracht
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Pos. Benaming     Stuks
1  Bekken vast     1 
2  Bekken beweegbaar     1 
3  Basisplaat voor vaste bekken    1 
4  Basisplaat voor beweegbare bekken   1 
5  Spanbek standaard met cilinderkopschroef (5.1)  2 
6  Spanpin      12 
7  Schroefspindel (7) met trekhuis (7.1)   1 
8  Spindelmoer     1 
9  Verlengingsas (9) met wartelmoer (9.1)   1 
10  Bevestigingsschroef     4 
11  Opleglijst      2 
12  Cilinderkopschroef DIN 6912 M8x12   2 
13  Wijzer      1 
14  Draadstift DIN 913 M8x8    1 
15  Cilinderkopschroef DIN 912 M12x20   2 
16  Cilinderkopschroef DIN 912 M12x40   3 
17  Cilinderstift DIN 7979 8x20    2 

5-as-spanner

Het spannen vindt plaats door het binnendringen van geharde en vervangbare 
spanpennen in het werkstuk. Daarmee wordt een vormgesloten spanning 
zonder voorpersen gegarandeerd. Als optie zijn afgevlakte spanpennen voor 
het spannen van werkstukken met gevoelige oppervlakken leverbaar. Andere 
flexibele toepassingen ontstaan door de als toebehoren leverbare spanbekken 
voor specifieke spantaken en rondspanelementen voor het spannen van ronde 
delen.

Met de 5-asspanners heeft u de beschikking over een universeel spanelement, 
dat in staat is werkstukken met een spanbreedte van 22 - 236 mm te spannen. 
Door het toepassen van verlengingsstukkken kan de spanbreedte willekeurig 
worden vergroot.

Technische bijzonderheden - spanproces

Hoge spankrachten tot 42 kN die niet verloren gaan door uitbuiging

De spankracht word daar opgebouwd waar 
zij nodig is. Door de inbouw van een trekspil 
direct onder het werkstukoplegvlak. 
● Voorkomt uitbuigen van de spanbekken 
onder belasting
● Voorkomt spanning op de machinetafel
● Maakt de grootste snijkrachten mogelijk 
door extreme stijfheid

5-as-spanner - systeemopbouw


