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NIEUWSBERICHT

NULPUNTSPANNEN GRATIS TESTEN
Het snel kunnen wisselen van opspanningen door middel van een nulpunt
spansysteem is een “hot item”. Wij hebben voor u een kompleet spansysteem
samengesteld waarmee u snel en eenvoudig, kennis kunt maken met de grote
voordelen van het werken met een nulpunt spansysteem. Ervaar nu zelf hoe uw
productierendement enorm toeneemt.
Indien u plannen heeft uw wisseltijden te verlagen en hierin te gaan investeren,
stellen wij u geheel vrijblijvend de complete demo-span-kit ter beschikking. De set
bestaat uit een Erowa 4 voudige nulpunt spanplaat, 2 Gressel Gripos NC spanners
met vergrote spanwijdte, 4 pallets met T-sleuven, 4 sets Kopal lage vlakspansets,
origineel Erowa blaaspistool, alle benodigde spantappen en spanijzers met Tmoeren voor bevestiging van de spanplaat op uw machinetafel.
Producten in demo-span-kit
Alleen producten met een bewezen hoge
kwaliteit zijn geselecteerd voor het spanset,
welke een wezenlijke verbetering brengen in
de ombouw- en steltijden.
In bijgaande folder kunt u alle voordelen
vinden en meer te weten komen over de
inhoud van het demo-span-kit.
Indien u gebruik wenst te maken van de
aangeboden twee weken test periode, kunt u
contact opnemen met ons kantoor.
076-5720300 of office@clamping.nl

Over Quality Clamping Tools B.V.
Door zich uitsluitend te richten op
spanmiddelen en spanoplossingen
die daadwerkelijk verbeteringen
brengen voor de gebruiker, maakt
de in 2000 opgerichte onderneming
Quality Clamping Tools B.V. een
aanzienlijke groei door in haar
naamsbekendheid. De uitbreiding
van het assortiment met de
Forkardt producten betekent dat
het kompleet aanbieden van
kwalitatief hoogwaardige
spanoplossingen voor
draaimachines mogelijk is. Dat
Forkardt naast standaard
producten een specialist is in het
ontwerpen van speciale
spanoplossingen, sluit naadloos
aan bij de activiteiten.
Metavak Gorinchem:
Op de vakbeurs, welke gehouden
wordt van 16 t/m 18 Oktober 2007
zal, naast alle andere
spanmiddelen, een ruime
presentatie van de EWS producten
worden getoond. Voor
toegangskaarten kunt u per e-mail
mvgerven@qtb.nl contact opnemen.
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TEST NU 2 WEKEN HOGERE PRODUCTIE
Overtuig u zelf en maak kennis met de topkwaliteit van Erowa en Gressel!
Quality Clamping Tools B.V. heeft voor u een kompleet spansysteem samengesteld waarmee u snel en eenvoudig, kennis
kunt maken met de grote voordelen van het werken met een nulpunt spansysteem. Ervaar nu zelf hoe uw
productierendement enorm toeneemt.
Indien u plannen heeft uw wisseltijden te verlagen en hierin te gaan investeren, stellen wij u geheel vrijblijvend de komplete
demo-span-kit ter beschikking. De set bestaat uit een Erowa 4 voudige nulpunt spanplaat, 2 Gressel Gripos NC spanners
met vergrote spanwijdte, 4 pallets met T-sleuven, 4 sets Kopal lage vlakspansets, origineel Erowa blaaspistool, alle
benodigde spantappen en spanijzers met T-moeren voor bevestiging van de spanplaat op uw machinetafel.

De eerste stap naar hogere productie!
Het palletiseren van spanmiddelen en werkstukken op een "nulpunt spansysteem" is de eerste en meest belangrijke stap.
Het creëren van een vast nulpunt op het machinebed maakt het mogelijk spanmiddelen te verwijderen en weer
herpositionerenzonder opnieuw uitrichten en te meten. Dit principe kan kan herhaaldelijkworden toegepast op frees-, slijp-,
vonk-, draai- en meetmachines welke een standaard nulpunt levert tussen de verschillende processen. De ruime keuze uit
Erowa's spanmodules wordt gemaakt n.a.v. de span- en/of werkstuk afmetingen en het bewerkingsproces. Elke uitvoering
levert het belangrijke nulpunt gegeven en maakt het, in één minuut omspannen, mogelijk.
Minimale omsteltijden!
De MTS (Modulair Tooling System) nulpunt spanplaat wordt middels lucht- of oliedruk onspannen en mechanisch gespannen.
Het is een open systeem. Ten eerste: Open naar de toekomst (Het is een zeer flexibel en breed inzetbaarsysteem. Ten tweede:
De spanmodules, welke ingebouwd zijn en relatief eenvoudig ook zelf in te bouwen zijn, zijn geheel open, zodat vervuiling zoals
emulsie en spanen geen invloed hebben op de werking van het systeem. Tevens is er een enorme bewegingsvrijheid bij het
plaatsen van de spantappen in de spanmodules door de slim gekozen vorm van de spantappen. Hierdoor is het systeem
uitermate geschikt voor kleine en grote werkstukken op zowel verticale als horizontale bewerkingscentra.
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INHOUD DEMO SPANKIT

Erowa 033800 nulpunt spanplaat met 4 pneumatisch bedienbare spanmodules

aantal

prijs €

Totaal €

1

4259,09

4259,09

Gressel Gripos 125-VS NC-spanner met vergrote spanwijdte
De zeer nauwkeurige Gressel NC-spanner met 40Kn spankracht en snelbediening.
Aanpassing NC spanner voor directe opname van Erowa spantappen
Set nauwkeurig geslepen en geharde, snel verwisselbare onderleglijsten, 26mm hoog

aantal
2
2
2

prijs €
2430,00
130,00
120,00

Totaal €
4860,00
260,00
240,00

Spanpallets uit hoodwaardig aluminium met T-sleuven
Aluminium 7075-T651 pallet met 14mm T-sleuven, afm. 160x380mm
Aluminium 7075-T651 pallet met 14mm T-sleuven, afm. 380x380mm

aantal
2
2

prijs €
336,71
497,29

Totaal €
673,42
994,58

Erowa toebehoren voor nulpuntspanplaat
kopal set lage neerdrukspanners met 14mm T-moeren

aantal
4

prijs €
139,55

Totaal €
558,20

Erowa toebehoren voor nulpuntspanplaat
Erowa origineel blaaspistool
2-voudige Erowa spantappenset
4-voudige Erowa spantappenset

aantal
1
4
2

prijs €
40,26
100,00
200,00

Totaal €
40,26
400,00
400,00

De 4 ingebouwde Erowa spanmodules zijn met 7 bar luchtdruk te openen waarna u de spanmiddelen
van de spanplaat kunt verwijderen en de nieuwe spanmiddelen kunt plaatsen.

TOTAAL DEMO SPANKIT
AKTIEPRIJS TOT 31-12-2007

12.685,55
10.500,00
netto excl. B.T.W.
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