CoroChuck® 930
Hydraulische spantanghouder
met hoge nauwkeurigheid

CoroChuck® 930 is de hydraulische spantanghouder voor frezen,
boren en ruimen, die voldoet aan uw vereisten voor een hoge
rondloopnauwkeurigheid.

Met de beste uittrekbeveiliging die beschikbaar is op de markt,
elimineert deze houder trillingen en biedt een uitstekende stabiliteit
en toegankelijkheid.

Kenmerken en voordelen

• Opspanmechanisme met hoge uittrekbeveiliging, voor de best
mogelijke dempingsprestaties en een uitstekende stabiliteit
• Eenvoudig in het gebruik met snelle en gemakkelijke set-ups
en gereedschapswisselingen

• Nauwkeurige rondloop voor een hoge oppervlakte-afwerking
en productiviteit

• Een breed scala aan afmetingen en types biedt flexibiliteit voor
al uw toepassingen

Nieuwe opname-afmetingen voor kleine kenmerken
We kunnen nu kleinere opname-afmetingen aanbieden voor
de slanke en potlood uitvoeringen.

De kortere en kleinere gereedschapshouders zijn ontworpen
voor alle bewerkingen waar toegankelijkheid en hoge
prestaties zijn vereist. De slanke uitvoeringen hebben een
geoptimaliseerd lengte-ontwerp hetgeen helpt om trillingen
tot een minimum te beperken.

Toepassing

• Voor frees-, boor- en ruimbewerkingen waarbij nauwkeurigheid,
eenvoudige bediening en een hoge uittrekbeveiliging zijn vereist
• Leverbaar voor de meeste gangbare machinekoppelingen

• Gebruik in bewerkingsmachines met roterende spil, evenals voor
aangedreven gereedschappen in draaicentra en verticale draaibanken

Assortiment
overzicht
Machinekoppeling:
Houdertype:

Koppelingsgrootte:

Coromant Capto®

HSK-A/C/F

ISO/ISO
BIG-PLUS®

CAT-V/CAT-V
BIG-PLUS®

MAS-BT/MAS-BT
BIG-PLUS®

Heavy duty
Slank
Potlood
Draaien

Heavy duty
Slank
Potlood

Heavy duty
Slank
Potlood

Heavy duty
Slank
Potlood

Heavy duty
Slank
Potlood

C3–C10

40, 50, 63, 80, 100

40, 50

40, 50

30, 40, 50

Grootte opnamegat,
mm (inch):
Het is ook mogelijk de houder te optimaliseren aangepast aan
uw component door gebruik te maken van onze diensten voor
maatwerkgereedschappen.

6, 8, 10, 12, 20, 25, 32 mm
1, 1¼ inch
Handelsmerkinformatie:
BIG-PLUS® is een handelsmerk dat eigendom
is van BIG Daishowa Seiki Co., Ltd.

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale Sandvik Coromant vertegenwoordiger of kijk op
www.sandvik.coromant.com
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