Gereedschapsmodulariteit
met Coromant Capto®, Coromant EH en CoroTurn® SL

Geoptimaliseerde
assemblages met standaard
gereedschappen
Waarom zou u geld uitgeven aan een apart gereedschap voor elke machine,
component en functie? Met modulaire gereedschapsoplossingen kunt u met
een klein aantal onderdelen geoptimaliseerde assemblages samenstellen voor
uw specifieke toepassingen.
Of u nu beschikt over meerdere machines en met een klein inventaris alle
machinekoppelingen mogelijk wilt maken, een langere assemblage wilt samenstellen of verschillende meetkaliberlengtes nodig hebt, met modulaire toepassingen bespaart u èn tijd èn geld. Hoe? Door modulaire gereedschappen te
gebruiken, krijgt u overal op de werkvloer en voor alle machines een gestandaardiseerde oplossing. Hierdoor zijn veel dure en speciaal ontworpen gereedschappen met lange levertijden overbodig geworden.

Situaties waar modulariteit extra waardevol is gebleken

Bereiken van moeilijk toegankelijke plaatsen

Stabiliteit in trillinggevoelige bewerkingen

Wanneer u dergelijke moeilijk bereikbare plaatsen
op uw component moet bewerken, kan Coromant
Capto® als modulair systeem oplossingen bieden
voor alle verschillende lengtes en machinetypes.
Door het combineren van de juiste Coromant
EH-schacht en modulaire adapter krijgt u het vereiste
bereik en de toegankelijkheid in roterende toepassingen.

De modulariteit van CoroTurn® SL opent de deur voor
gedempte Silent tools™-kotterbaren. Deze oplossing
garandeert de productiviteit en nauwe toleranties
in bewerkingen met lange uitsteeklengtes en
andere trillinggevoelige situaties. Doordat dezelfde
kotterbaar gebruikt kan worden voor verschillende
types snijkoppen, kunt u hem gebruiken voor
meerdere bewerkingen.

Kleine of variërende productie
Productieveranderingen en veranderende componentafmetingen maken andere meetkaliberlengtes
en gereedschapsdiameters noodzakelijk. In plaats
dat u verschillende speciale oplossingen moet
bestellen, kunt u met Coromant Capto®-extensie- en
reductieadapters in uw modulaire assemblages de
voor uw toepassing vereiste flexibiliteit bereiken –
zonder gevaar voor stabiliteitsverlies.

Extra vrijloop bij het bewerken van grote
componenten
Typerend voor RAM verticale draaibanken, is dat
er extra vrijloop nodig is. CoroTurn SL bevat de
SL70-koppeling – een ovale koppeling met een
uitstekende stijfheid en toegankelijkheid, waardoor
deze optimaal geschikt is voor profieldraaien en
groefsteken op grote componenten. Vrijloop wordt
toegepast voor zowel axiale als inwendige bewerkingen, dus elk snijblad of elke kop kan worden
gebruikt in elke configuratie.

Coromant Capto®
Bouw de lengte en vrijloop die
u nodig hebt
Als modulair systeem biedt Coromant Capto® een grote variëteit aan
extensie- en reductieadapters. Dit maakt assemblage mogelijk van
gereedschappen met verschillende lengtes en ontwerpkenmerken,
ongeacht de machinekoppeling – zonder gevaar voor stabiliteitsverlies.
Eén systeem is voldoende voor een breed scala aan bewerkingen
op zowel bewerkingscentra, multi-task machines en draaibanken.
Als u Coromant Capto combineert met CoroTurn SL- of Coromant
EH-systemen ontstaat er een praktisch onbegrensd aantal standaard
assemblagemogelijkheden.

Gereedschapswisseling van 8 minuten naar 40 seconden
De laatste nieuwkomer in het modulaire Coromant Capto-systeem is een
adapter die modulaire gereedschapsassemblage combineert met een snelwisselfunctie aan gereedschapszijde. Deze adapter in uw assemblage levert enorm
veel tijdwinst op. De gereedschappen worden met een draai van 180 graden
losgezet. In plaats van een minutenlange demontage, bent u nu binnen een
minuut klaar. De adapter is hierdoor perfect voor het werken met lange assemblages of zware en lompe gereedschappen.

Stabiele koppeling
De drie systemen blinken weliswaar uit in verschillende toepassingen, maar hebben alle een ding gemeen:
koppelingen die modulariteit bieden zonder verlies van stabiliteit en prestaties.

Coromant Capto: de koning der koppelingen die met zijn zelfcentrerende
tapse polygone vorm het koppel overbrengt en een excellente buigstijfheid en stabiliteit garandeert.
Coromant EH: heeft een koppeling die is gebaseerd op een zelfcentrerende schroefdraad om een stabiele montage en maximale kracht en
betrouwbaarheid te waarborgen.
CoroTurn SL: met zijn ingenieuze Serration Lock (SL) koppeling is deze
robuust en kunt u naar believen snijkoppen en adapters combineren.

Coromant Capto® extensie- en reductieadapters
garanderen maximale stabiliteit waardoor u assemblages van elke gewenste lengte en constructie kunt samenstellen.

Coromant EH
Gereedschapsflexibiliteit voor kleine diameters
Met een breed assortiment aan freeskoppen, modulaire adapters en
schachten, biedt Coromant EH u de flexibiliteit voor het optimaliseren
van de meetkaliberlengte die vereist is voor de gewenste bewerking.
Een Coromant EH-assemblage geeft u het gewenste bereik en de
noodzakelijke toegankelijkheid voor lange uitsteeklengtes. Voor korte
uitsteeklengtes is de referentielijn de kritische factor. Hier volstaat
een korte assemblage van maar één geïntegreerde machineadapter
en een freeskop om een grote productiviteit te bereiken.

CoroTurn SL
Aangepaste gereedschappen voor draaitoepassingen
CoroTurn® SL is een universeel modulair systeem met adapters en
verwisselbare snijkoppen, bedoeld om gereedschappen op maat te
bouwen voor draaibewerkingen met een minimum aan onderdelen.
Door de robuuste koppeling en de vele combinatiemogelijkheden
is dit de ultieme oplossing voor het bouwen van een gereedschap
voor het bewerken van complexe componenten.

Uw modulaire oplossing vinden
Coromant Capto®
Coromant Capto® heeft als modulair systeem ook machinezijdige
koppelingen:
•

Coromant Capto: C3–C10

•

Steile conus: 30–60

•

HSK: 40–160

Bewerkingscentra

Multi-task machines

Tailor Made
Als u het gewenste assemblageonderdeel niet in het assortiment kunt vinden,
biedt ons Tailor Made-aanbod nog veel meer mogelijkheden voor koppelingstypes en adapteruitvoeringen. Tailor Made staat voor snelle prijsopgaves en
korte levertijden.
Kijk op www.sandvik.coromant.com/tailormade

Draaicentra en draaibanken

Coromant EH
Coromant EH heeft freeskoppen voor hoek-, vlak-, aanschuin-, profiel- en
vingerfrezen en kottertoepassingen.
•

Freesdiameters: 10–32 mm (0,394–1,256 inch)

•

Kotteren van diameters tot 36 mm (1,417 inch)

Grote bewerkingscentra

Kleine tot middelgrote Middelgrote tot grote
bewerkingscentra
bewerkingscentra en
multi-task machines

CoroTurn® SL
CoroTurn SL heeft diverse koppen, bladen en adapters voor inwendig
en uitwendig draaien, groefsteken, draadsnijden, kotteren en multi-task
bewerkingen.
•

Snijkopdiameters: 16–40 mm (0,630–1,575 inch)

•

Voor het bewerken van gatdiameters vanaf 20 mm (0,787 inch)

Multi-task machines

Draaicentra en draaibanken

Draaicentra met
aangedreven gereedschapshouder

Snel uw eigen modulaire
gereedschap bouwen
Met Tool Builder kunt u snel de juiste combinatie van
draaigereedschap en adapter vinden; eenvoudig uw
toepassing en machinekoppeling selecteren en een
3D-weergave van de geadviseerde gereedschapsoplossing zien.
Bezoek www.tool-builder.com

Meer over gereedschapssystemen
Om het voor u eenvoudiger te maken, hebben we
onze gereedschapsaanbevelingen, toepassingstips
en andere nuttige informatie over gereedschapssystemen op één plaats bij elkaar gebracht.
Ga naar www.sandvik.coromant.com/toolingsystems
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