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Стационарен патронник

Photo: Maschinenfabrik Berthold Hermle

�� Възможно е прецизно ръчно затягане

�� Идеален за 5-осна обработка

�� Повтаряемост < 0.010 мм

Стягащи елементи

Стягаща глава RD

Стягащи елементи

Адаптори

Стягаща глава SE

MANDO Адаптор 

�� Възможно е прецизно ръчно затягане

�� Стабилизация на детайла посредством 

аксиална притягаща сила приложена 

срещу края на детайла от упора

�� Бързо и стабилно захващане

�� Идеален за 5-осна обработка

�� Повтаряемост< 0.010 мм

Аксесоари

Челюстен патронник B-Top3 и TESTit 

Челюстен модул

�� Идеален за автоматично затягане

�� Външен контур: ъгловият контур позволява 

снижаване на изискванията за необходимо 

пространство

�� Повтаряемоост < 0.010 мм

Стягащи елементи

Адаптори

Стягаща глава SE

MANDO Адаптор 

Челюстен модул

Стационарен патронник 

АксесоариСтационарен патронник

Специални решения

Стационарен патронник ms / hs dock  [  стационарен затягащ механизъм за дорникови втулки ]

Адаптори

MANDO T211
[ с изтеглящ болт ]

MANDO T212  
[ без изтеглящ болт ]

MANDO T812  
[ без изтеглящ болт ]

�� Дълбочината на упора може да се регулира 

различно на стъпки от по 1 мм

�� Стандартизирани упори за детайла

�� Минимално време необходимо за настройка

�� Допълнителната обработка на упорите на 

практика е излишна

�� Перпендикулярност на контактуващата 

повърхност на упорите < 0.02 мм

�� Практична кутия за съхранение

�� Може да се използват за въртящи се и за 

стационарни патронници

�� Дължината на стягане може да 

бъде регулирана за секунди

�� Налични заготовки за упори

�� По-малко отделни части

�� Доказана и позната система 

с габаритни дискове

Никога не казваме, »Няма начин«. Независимо дали става въпрос за голям патронник, стягащи 
устройства направени от въглерод или специални дорници: Ние винаги имаме индивидуално 
решение, дори за уникални, специални изисквания. Нашите експерти създават тези решения 
заедно с Вас.Те предпочитат да доведат технолгията до нейните предели, вместо да ходят по 
утъпкания път, те мислят извън рамката, те подхождат към работата си със страст, ентусиазъм и 
богато въображение.

Предимства на специалните решения на HAINBUCH :

�� Клиентско решение съобразено с Вашите изисквания 

�� Оптимизиран производствен процес

�� Най-съвременни производствени възможности в крак с най-новите технологии при 

стягащите устройства

Ситема за упори – vario  [ ръчно регулируеми упори ]

Направен по поръчка вместо част от масовото производство

Типове TESTit за :

O.D. затягане за 
патронници

I.D. затягане за дорници

�� Уред за измерване на силата на затягане за O.D. и 

I.D стягане

�� Може да се използва за въртящи 

се [ under RPM ] и за стационарни 

приложения

�� Пренос на данни чрез Bluetooth до лаптоп 

�� Софтуер за визуализация и съхранение на 

информацията от измерванията

�� Литиева акумулаторна батерия за повече от 5 часа 

работа 

Смяна към челно водещ център [ 1 мин.]

Патронник със стягаща 
глава

Сваляне на стягащата 
глава

Поставяне на челно 
водещия център

Стягане на челно 
водещия център

Челно водещият център е 
готов за работа

Смяна на стягаща глава [ 10 сек.]

Патронник със стягаща 
глава

Сваляне на стягащата 
глава

Патронник без стягаща 
глава

Слагане на стягащата 
глава

Патронникa е готово за 
работа 

Смяна към дорников адаптор T211 [ 1 мин.]

Сваляне на стягащата 
глава 

Поставяне на MANDO 
Адаптор T211

Поставяне на дорниковата 
втулка

Завиване на изтеглящия 
болт

Патронникa е готово за 
работа

Смяна към челюстен модул  [ 2 мин.]

Патронник със стягаща 
глава

Сваляне на стягащата 
глава

Поставяне на челюстния 
модул 

Завиваме челюстния 
модул

Патронникa е готово за 
работа

Смяна към  морзов адаптор [ 1 мин.]

Сваляне на стягащата 
глава

Поставяне на  морзов 
адаптор

Стягане на морзов 
адаптор

Поставя се центъра Морзовият адаптор е 
готов за работа

Дилър/ търговски прпредставите:л

АТОН МИ ООД

София, бул. Шипченски проход

№63, ет.9, офис 92

Тел. +359 879 050 951

info@smartcnc.eu  www.smartcnc.eu
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Директна линия за поръчка +359 879 112 388

ИмА зНАчеНИе

Модулни решения за 

струговане и фрезоване

Преглед на основните ни продукти

�� Дорниците могат да бъдат използвани на 

обработващ център

�� Идеален за 5-осна обработка

�� Диапазон на затягане Ф 8 – 200 мм 

�� Центриране дори при толеранс на отвора на 

установяване до ± 0.6 мм

MANOK  [ патронник с ръчно затягане]

MANOK plus  [ патронник с ръчно затягане с възможност за 
адаптори ]

HYDROK  [ патронник с хидравлично затягане с възможност за 
адаптори ]

TESTit уред за измерване силата на заягане  [за O.D. и I.D. 
затягане ] Гъвкаквостта е ключа  [система за  бърза смяна]

www.hainbuch.com

vario part

vario quick

Консултация Ние намираме най-доброто решение за Вас

Въпроси ? Ние сме готови да помогнем !
E-mail:  sales@smartcnc.eu
Телефон:  
+359 879 112 388
www.hainbuch.com

Можете да ни намерите  
навсякъде по света  !

PO Box 12 62 · 71667 Marbach · Germany 

Erdmannhäuser Straäe 57 · 71672 Marbach 

Tel. +49 7144 . 907- 0 · Fax +49 7144 .18826 

sales@hainbuch.de · www.hainbuch.com

HAINBUCH GMBH · WORKHOLDING TECHNOLOGY



Стягащи елементи

Адаптори

Стягаща глава SE

MANDO Адаптор SE

Челно водещ център SE

Адаптор морзов конус SE
Челюстен модул SE

�� Кръгло стягане
�� 3 различни варианта:  

За необработени материали , за 
прецизна обработка и за обработка на 
нестандартни профили
�� Изобилие от възможности за стягащи 

профили
�� Устойчиви на охлаждаща течност, гумено-

метални връзки, предпазват от навлизнето 
на стружки в патронника
�� Диапазон на затягане SE 4 – 100 мм
�� Диапазон на затягане RD 4 – 160 мм

�� Бърза смяна от O.D. на I.D. затягане 
без настройка, посредством CENTREX 
интерфейс
�� Концентричност < 0.005 мм може да бъде 

постигната между върха на патронника и 
върха на дорника
�� Диапазон на затягане Ф 8–190 мм

�� Deadlength 3 - челюстен модул 
�� Може да се използва за въртящи и 

стационарни приложения
�� Смяна от стягаща глава или дорник на 

челюстно затягане за по-малко от [2 мин]

Патронник въртящ

Стягащ елемент

Адаптори

Стягаща глава – O.D. затягане

MANDO Adapt дорник – 
I.D. затягане

Челюстен модул размер              
145 или 215 –  
затягане на челюстта

SPANNTOP 
патронник

TOROK ръчен патронник

Патронник стационарен

Модулна система HAINBUCH. 

ГЪВКАКВОСТТА Е КЛЮЧА

�� Пружинен център
�� Челно водещ център
�� Изключително бърза смяна без 

необходимост от разглобяване на 
патронника [ 1 мин. ]

TOPlus 
патронник

Патронник

Патронник 

Патронник

Патронник

�� Възможност за адаптор с морзов конус
�� Монтира се без нужда от настройка         

[ 1 мин. ]

Адаптор - челно водещ 
център

Адаптор - морзов конус

MANOK plus ръчен стационарен 
патронник

HYDROK хидравличен стационарен 
патронник

SPANNTOP mini   
[с кръгла стягаща геометрия  и минимален интерферентен контур   ]

SPANNTOP nova  [ с кръгла стягаща геометрия  ]

�� 25 % по-висока стягаща сила от SPANNTOP 

nova

�� Ненадмината устойчивост посредством пълен 

контакт на повърхността на затягащите 

сегменти

�� Компенсира вибрациите

�� Възможна концентрична точност < 0.015 мм 

�� Вече с възможност за използване на адаптори 

[Modular system]

�� Значително намален интерферентен контур

�� По-добра достъпност на инструмента

�� Идеален за ситуации с ограничено място за 

установяване

�� Възможна концентрична точност < 0.010 мм

Стягащи елементи

Стягаща глава RD

�� Типични HAINBUCH функции, като лесна 

настройка, пълнен проход, паралелно 

затягане, оптимална сила, изключителна 

устойчивост, изключително добро захващане 

на материала, както и минимално износване

�� Възможна концентрична точност < 0.010 мм 

Стягащи елементи

Адаптори

Стягаща глава RD

MANDO Адаптор RD

Челюстен модул RD

екцентричен патронник 

Система за бърза 
подмяна

centroteX  [ високоскоростна смяна на стягащото устройство ]

Стягащи елементи

Адаптори

Стягаща глава SE

MANDO Адаптор SE

Челно водещ център SE

Адаптор морзов конус SE
Челюстен модул SE

Смяна на патронник с centroteX

�� Значително намаляване на времето за смяна на 

стягащото устройство [ до 5 минути с подемник]

�� Точност при подмяна на машинен адпатор с 

адаптор на стягащо устройство < 0.008 мм – без 

центроване

�� Машинно припокриване при използване 

на стягащите устройства

�� Без загуба на устойчивост, в сравнение 

със стягащите устройства, които са 

закрепени директно на мaшинатаЧелно водещ център RD

Адаптор морзов конус RD

екцентричен патронник  [ регулируем посредством C-ос ]

Система за бърза 
подмяна

Стягащи елементи

Адаптори

Челюсти,  
различни модели

SPANNTOP 
Адаптор [Упорен 

цангов патронник ]

MANDO Адаптор

SPANNTOP Adapt M 
[ Проходен цангов 

патронник ]

�� Изключително бързо преминаване [2 мин.] 

към I.D. затягане с дорников адаптор MANDO 

Adapt или към O.D. затягане със стягащи глави 

посредством патронник SPANNTOP Adapt

�� Адаптор за затягане с цанги с проходен отвор 

или вътрешен упор

�� Бърза смяна на челюстите чрез индивидуално 

отключване и висока точност на подмяна, 

подходящи за система  »Reishauer«, за право 

рязане

�� Безкрайна екцентрична настройка посредством 

C-оста

�� Концентрична и екцентрична обработка само с 

една настройка за затягане

�� Различни екцентрични размери са постижими с 

един и същи патронник и една и съща стягаща 

глава

�� Минимални инерционни загуби

Стягащи елементи

Стягаща глава RD

SPANNTOP nova
+ адаптор за стягащото 
устройство

Машинен 
адаптор

Челюстен патронник B-Top3
+  адаптор за стягащото 
устройство

MANDO дорник
+  адаптор за стягащото 
устройство

Примери за адаптори

TOPlus mini   
[с шестоъгълна стягаща  геометрия и минимален размер на патронника  ]

TOROK  [ патронник  с ръчно затягане]Ръчен патронник 

челюстен патронник 

�� Вече с възможност за използване на адаптори 

[Modular system]

�� 25 % по-висока стягаща сила от  SPANNTOP 

mini

�� Значително намален интерферентен контур

�� По-добра достъпност на инструмента

�� Идеален за ситуации с ограничено място за 

установяване

�� Възможна концентрична точност < 0.015 мм 

�� Възможност за прецизнолно ръчно затягане

�� Възможна концентрична точност < 0.010 мм

�� Минимални инерционни загуби

Дорник

Дорник

Стягащаи елементи

Адаптори

Стягаща глава

MANDO Адаптор Челно водещ център

Адаптор морзов конус
Челюстен модул

MANDO T212  [pull-back/ без изтеглящ  болт]

MANDO T812  [ deadlength / без изтеглящ болт ]Дорник

�� Компенсиране на вибрациите чрез 

вулкаризирани сегментни стягащи втулки 

�� Стабилизация на детайла чрез аксиална 

изтегляща сила срещу упора на детайла

�� Сегментирани стягащи втулки с компенсираща 

форма, по заявка

�� Диапазон на затягане Ф 20 – 200 мм

�� Възможна концентрична точност < 0.010 мм 

�� Компенсиране на вибрациите чрез 

вулкаризирани сегментни стягащи втулки 

�� Стабилизация на детайла чрез аксиална 

изтегляща сила срещу упора на детайла

�� Стягане без изтеглящ болт, следователно 

идеален за глухи отвори

�� Диапазон на затягане Ф 8 – 190 мм

�� Възможна концентрична точност  < 0.010 мм

�� Радиално затягане, без обратно издърпване 

срещу края на детайла – идеален за захващане 

от главният шпиндел

�� Стягане без изтеглящ болт, следователно 

идеален за глухи отвори

�� Диапазон на затягане Ф 8 – 100 мм 

�� Възможна концентрична точност < 0.020 мм

CENTREX  [палетна система ]

Стягащи елементи

Адаптори

SB сегментирани стягащи 
втулки

SAD сегментирани стягащи 
втулки
[за механична обработка на

 размер ]

�� Изключително висока повтаряемост [ < 0.003 мм ]

�� Изтеглящата сила не се предава на центрирането, 

тъй като е отделена от изтеглящият механизъм

�� Абсолютна нула, самоцентриране дори при термично 

разширение

�� Изключителна устойчивост поради плосък контакт 

на основната плоча и палета

CENTREX  
палетна 
система

MANDO T211  [ pull-back / с изтеглящ  болт ]

Стягащи елементи

Адаптори

SB сегментирани стягащи 
втулки

SAD сегментирани стягащи 
втулки
 [за механична обработка 

на размер ]

Стягащи елемети

Адаптори

SB сегментирани стягащи
 втулки

SAD сегментирани стягащи 
втулки 
[за механична обработка на

 размер ]

B-Top3  [ с CENTREX интерфейс ]TOPlus  [ с шестоъгълна стягаща  геометрия ]

Адаптори

MANDO Адаптор RD

Челно водещ център RD

TOPlus mini
патронник

SPANNTOP mini
патронник

Адаптор морзов конус RD
Челюстен модул RD


