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Bucşe de poziţionare, plane • pentru ştifturi ridicătoare
22350.1912
 

Descrierea produsului

Bucşele de poziţionare sunt utilizate pentru poziţionarea rapidă şi sigură a ştifturilor EH 22350 /
EH.22351.
Acest model este potrivit pentru aplicaţii care necesită prelucrări de suprafaţă.
Pentru instalare este necesară o cheie. Ca accesoriu, oferim o cheie reglabilă, şi o cheie frontală.
În combinaţie cu o cheie tubulară / şurubelniţă, cheia frontală este adecvată în special pentru
utilizare dacă spaţiul este limitat.
Rezistent la coroziune şi abraziune.

Material
• Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare

Asamblare
Asiguraţi toleranţele sigure şi funcţionare
constantă.
Uşor de încorporat în diferite materiale.
Bucşa poate fi montată cu ajutorul sculei de
asamblare disponibilă opţional.
Poate fi montat în găuri înfundate.
În  cazul pieselor înguste, se foloseşte o piuliţă

 

Desen

 

Informaţii comandă

|Dimensiuni |Dimensiuni Capacitatea
de încărcare1)

d1

H11
d2

|Pentru
lungimea
nominală d3

-0,2
d4

+0,3
d5

+0,1
l1 l2 l3

|Moment
străngere

max.

x1)

F1 F2 F3

|Pentru ştift
de ridicare

|RoHS |REACH |Ref. Nr.

[mm] [mm] [mm] [Nm] [mm] [kN] [g]

10 M20 x 1,5 25 28 12,2 5,1 35 29 20 100 1,5 2,7 2,4 2,1 22350.0623 / .0723 64
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22350.1912

1) factor de siguranţă 5 împotriva ruperii
 

http://halder.com/ro/22350.1912
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Accesorii

Adecvat pentru Dimensiunea
d1

Spațiu pin
±0,1

Diametrul pin
-0,1

Canal pătrat RoHS REACH Ref. Nr.

[mm] [mm] [mm] [inch] [g]
cheie frontală ajustabilă, reglabilă

10/12/16/20/25 – 5 309
Reclama#ie-

RoHS
nu con#ine

materiale SVHC
22350.1991

10 20 5 1/2 136
Reclama#ie-

RoHS
nu con#ine

materiale SVHC
22350.1996

 

Exemplu de aplicaţie

http://halder.com/ro/22350.1991
http://halder.com/ro/22350.1996

