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Cleme pivotante • formă compactă, acţiune combinată de prindere şi fixare M 12
EH 23320.
 

Descrierea produsului

Clema pivotantă este folosită pentru prinderea şi susţinerea punctelor de prindere la
componente.
Beneficiile clemei pivotante sunt:
• În timpul prelucrării nu apar vibraţii
• Prinderea şi fixarea nervurilor pentru întărirea pieselor la prelucrare
• Prinderea pieselor mari şi prefabricatelor fără deformaţii
• Versiune compactă prin reducerea înălţimii.

Material

Corp ajustabil
• Aluminiu anodizat roşu

Corp
• Oţel cementat, nitrurat, tratat cu fosfat de

magneziu şi şlefuit

Fălci de fixare
• Oţel cementat, nitrurat, tratat cu fosfat de

magneziu

Asamblare
1. Montaţi clema pivotantă pe dispozitiv (găuri

cu filet M 6, vezi desen).
2. Ajustaţi limitatorul de înălţime şi zona de

rotaţie cu manşonul roşu şi fixaţi cu şuruburi
                  (4x SW 2,5). La stabilirea limitei
de înălţime, luaţi în considerare toleranţa
(toleranţa piesei).

Operaţii
1. Împingeţi clema în jos.
2. Pivotaţi fălcile de prindere cât de mult

posibil. Falca intră în contact cu partea de
jos a piesei cu ajutorul forţei arcului.

3. Strângeţi clema cu o piuliţa hexagonală (SW
18) până la o forţa de minim 15 Nm sau
maxim de 30 Nm. În procesul de fixare,
piesa de lucru este fixată şi simultan
susţinută.

4. Eliberarea se face în ordine inversă.

Mai multe informaţii

Note
Pentru soluţii specifice de prindere, fălcile
standard livrate pot fi schimbate sau
înlocuite (vezi desen din catalog: şurubul
ISO 4762 - M 8 - 12.9, M max. = 43 Nm.).

Accesorii
Ca şi accesorii, vă oferim şi fălci de prindere
cu o cursa mărită, se referă la mărimile de
la 23320.0050-0058, la fel şi pentru fălci
pivotante 23320,0148-,0156.

Produse asociate
• Piuliţă pentru canal T, DIN 508
• Piuliţă pentru canal T, extinsă
• Fălci de prindere standard, pentru clema

flexibilă M 12
• Fălci de prindere, pentru clema flexibilă

M 12
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Desen

 

Informaţii comandă

RoHS REACH Ref. Nr.

[g]

1656
Reclamaţie-

RoHS

conţine
materiale SVHC

  >0.1% w/w
23320.0008

 

http://halder.com/ro/23320.0008
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Exemplu de aplicaţie


