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Działanie

Nowatorskie rozwiązanie w systemach mocowania 5-osiowego KIPP. System został zaprojektowany do optymalnej obróbki skomplikowanych 

przedmiotów obrabianych na nowoczesnych maszynach 5-osiowych. 

Zastosowanie inteligentnej technologii zwiększa sztywność mocowania, umożliwiając tym samym wykorzystanie większej siły skrawania 

 i prędkości posuwu. Możliwość optymalnego dostępu do obrabianego przedmiotu pozwala na zastosowanie krótszych narzędzi skrawających. 

Koszty narzędzi zostają znacznie obniżone.
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Tuleje dystansowe

Element mocujący

Dokładna regulacja za pomocą śruby radełkowanej
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Śruba zaciskowa

Płyta podstawowa

Element pozycjonujący ze szczękami mocującymi

n Bardzo duża siła zacisku

n Wysoka sztywność systemu

n Obustronna funkcja dociskania w dół poprzez szczęki mocujące 

n  Optymalne, precyzyjne dostosowanie szczęk mocujących do przedmiotu  

obrabianego

n Zwiększony okres trwałości narzędzi

n Dzięki symetrycznej budowie obrabiany detal jest zawsze idealnie wycentrowany 

n Duży rozstaw szczęk mocujących – w zakresie od 20 do 320 mm 

n  Możliwość regulacji głębokości mocowania za pomocą listew bazowych w  

zakresie od 3 do 20 mm

n Swobodny dostęp do narzędzi 

n Łatwość czyszczenia

ZALETY:

Imadło 5-osiowe KOMPAKTOWE

Punkt docisku
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Siły

Nowatorskie rozwiązanie polega na oddzieleniu strumienia siły i pozycjonowania przedmiotu obrabianego. W wyniku inteligentnego rozkładu sił, na 

stół maszynowy oddziałują tylko niewielkie siły.

NOWATORSKIE 
ROZWIĄZANIE W SYSTE-
MACH MOCOWANIA

n Elementy mocujące
n Elementy pozycjonujące

n Oddzielenie strumienia siły i pozycjonowania

n Bardzo wysoka siła mocująca

n Maksymalna sztywność

n Mocowanie z centrowaniem

Punkt docisku

Sworzeń

Odkształcenie 
występuje w ele-
mencie mocującym

W OCZEKIWANIU NA 
PATENT
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Przykłady zastosowania

Imadło 5-osiowe kompaktowe posiada w zestawie szczęki 

mocujące z pinami do detali surowych oraz przykręcone listwy 

bazowe, przy czym głębokość mocowania może być regulowana 

poprzez samodzielne przefrezowanie.

Przedmiot obrabiany w stanie zamocowanym. Pewne zamocowanie 

kształtowe za pomocą pinów.

Przedmiot obrabiany po zamocowaniu. Odcisk pinu 

mocującego jest widoczny na krawędzi detalu.
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Sprzęgło do mocowania krzyżowego umożliwia połączenie ze 

sobą dwóch kompaktowych imadeł 5-osiowych z przesunięciem 

o 90 stopni. Możliwe jest mocowanie 4-stronne przedmiotów 

o różnych wymiarach.

Kompaktowe imadło 5-osiowe KIPP bezpośrednio na stole 

maszynowym.

Użycie szczęki ruchomej jako dodatkowej szczęki stałej.

Mocowanie przedmiotów obrabianych szczękami gładkimi.

Imadło zainstalowane bezpośrednio w systemie modułowym z 

punktami zerowymi.


