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Nástroje

Upínací pouzdra  
pro výkonné frézování

pínací pouzdra Mini Shrink Chucks jsou k dispozici 
v různých délkách a již léta tvoří úspěšnou součást 
portfolia tepelných upínačů společnosti Haimer 
GmbH z Igenhausenu. Jejich předností jsou tenké 

vnější kontury, které se sklonem 3 ° přesně odpovídají úhlu 
úkosu používanému u forem pro tlakové lití. Proto se upínací 
pouzdra Mini Shrink Chucks hodí zejména k přesnému frézo-
vání stěn kapes na tříosých obráběcích centrech.

Jak při konstrukci forem, tak i v medicínské technice se 
čím dál více používají čtyř a pětiosé frézovací stroje. Pomocí 
nich je možné nástroj nastavit v libovolném úhlu a materiál tak 
obrábět s větší účinností. V reakci na tyto požadavky vyvinula 
společnost Haimer nové řešení. Upínací pouzdra Power Mini 
Shrink Chucks byly poprvé představeny na veletrhu EMO 
2009. Tyto upínače s třístupňovým zúžením jsou v úzkém 
provedení, s tenkou stěnou ve špičce, v základní části pak ze 
zesílenou konturou. Tímto je možné upínač zanořit do větší 
hloubky, přitom však má stále dostatečně vysokou tuhost na 
to, aby absorboval boční síly, které vznikají na vřetenu. Díky 
konstrukci zajišťující velmi nízké vibrace se držáky Power Mini 
Shrink Chucks hodi i pro vysokorychlostní frézy, na což spo-
lečnost Haimer upozorňuje dodatkem „Power“ v označení.

S novými upínacími pouzdry Power Mini Shrink Chucks 
doplňuje společnost Haimer svůj modulárně postavený pro-
gram upínačů určených pro konstrukci forem. Upínací pouz-
dra jsou k dispozici pro nástroje o průměru 3 až 16 mm ve 
dvou variantách: ve standardním provedení se stěnami 
o síle 3 mm a extra tenké se stěnami o síle 1,5 mm.  
V případě potřeby obzvláště dlouhých nástrojů je možné 
použít nástavce Mini Shrink.   

Firma Haimer, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik, vyvinula upínací pouzdra Power Mini Shrink 
Chucks, které se díky své speciální kombinaci tenké špičky a zesílené základny hodí pro výkonné frézování – ideální pro pětiosé 
obrábění při výrobě forem a medicínské techniky.
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Haimer Power Mini Shrink Chucks

Díky své tenké špičce a stabilní základně se upínací pouzdra 
Power Mini Shrink Chucks hodí i pro pětiosé vysoce výkonné 
obrábění forem.
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