
Probedruck

��� upínací držáky

��� �������q ��uck
Nové HPH upínací držáky pro ruční i automatickou výměnu nástrojů, k použítí na strojích
obrábějících kov a dřevo, představují se svým vysokým kroutícím momentem, ideálními tlumícími
vlastnostmi, vysokou celkovou tuhostí a přesností obvodového házení < 3 'm revoluci ve
frézování!

Koncepce upínacích držáků HPH zaručuje optimální povrch obrobku a překvapí zejména 
zvýšenou životností, šetrností k vřetenu stroje, krátkými časy výměny nástrojů, minimálním  
mazáním a odolností vůči nečistotám - obzvláště při frézování, těžkém obrábění a hrubování!

The latest WTE-product HPH clamping chuck for metal and wood processing machines 
revolutionizes - with the high transferable torque, ideal damping conditions, very high total rigidity 
and a tool clamping with highest degree of cyclic running with max. 3 'm - the milling process!

The new concept of HPH clamping chuck assures an optimal workpiece surface and will
convince you with increase of tool life, protection of your machine spindle, tool change in shortest
time and suitability for MQL - particularly in milling, rough machining and heavy-duty metal cutting!

Oblast použití:

- frézování
- hrubování
- těžké obrábění
- řezání / frézování závitů
- vrtání
- vystružování
- HSC
- HPC
- tvrdé obrábění

Application range:

- milling
- rough machining
- heavy-duty metal cutting
- tapping / thread milling
- drilling
- reaming
- HSC
- HPC
- hard machining
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Dodání: včetně šestihranného T-klíče F�Including: Allen-”T”-Wrench
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VÝHODY

ADVANTAGES

- vysoký přenos kroutícího momentu 
- vysoká celková tuhost 
- nejvyšší přesnost obvodového 

házení < 3   'm 
- vysoké tlumící schopnosti 
- odolnost vůči nečistotám při přímém 

upínání 
- vysoká odolnost upínacího otvoru 

proti opotřebení 
- nejsou nutné dodatečné přístroje 
- nenákladná údržba 
- krátké časy výměny nástrojů 
- vhodné pro minimální mazání 
- možné axiální a radiální nastavení
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Přímé upínání - Upínací průměr v mm - Krouticí moment v Nm F Direct clamping - Clamping diameter in mm - Torque in Nm 

Upínací průměr v mm 
Clamping diameter in mm 
Kroutící moment pro nejmenší 
rozměr stopky h6 v Nm 
Torque in Nm shank minimum h6
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WTE Präzisionstechnik GmbH
Fischerstr. 19 F Zwingerstraße

D - 87435 Kempten 
info@wte-tools.de F www.wte-tools.de
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SK Technik, spol. s r. o. 
Merhautova 20 
CZ - 613 00 Brno 
Tel.: 00420-545 429 511 
Fax: 00420-545 211 275
info@sktechnik.cz F www.sktechnik.cz


