
Hydro-Duo 
tuleja z klemą 
zabezpieczającą
Bardzo precyzyjne, elastyczne    
pozycjonowanie narzędzi na wrzecionach

Często regulacja kilku narzędzi na 
jednym wrzecionie odbywa się za 
pomocą pierścieni dystansowych, a 
mocowanie za pomocą nakrętki wrze-
ciona. W wyniku błędu równoległości 
lub zanieczyszczenia wał może się 
przy tym naprężać. Ponadto przezbro-
jenie narzędzi do innych wymiarów 
elementów obrabianych jest bardzo 
pracochłonne.

Zastosowanie tulei Leitz Hydro-Duo 
z klemą zabezpieczającą eliminuje te 
wady. Tuleja hydrauliczna centruje  
narzędzia całkowicie bez luzów z 
doskonałą dokładnością i jakością 
wyważania. Narzędzia można szybko i 
bezstopniowo ustawiać swobodnie na 
wale bez demontażu.

ZALETY

 ■ Nie ma potrzeby pierścieni  
dystansowych

 ■ Oszczędność czasu i płynna 
zmiana szerokości obrabianego 
elementu

 ■ Doskonałe wyniki obróbki

W SKRÓCIE

 ■ Zamknięty system hydrauliczny
 ■ Bezobsługowy mechanizm 

zaciskowy
 ■ Nadaje się do pił tarczowych, 

frezów lub rozdrabniaczy
 ■ Może być stosowany do pilarek 

wielopiłowych, na frezarkach 
czterostronnych, profilarkach 
dwustronnych itp.

 ■ Dostępne z magazynu



www.leitz.org
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ZACISKANIE I 
REGULACJA BEZ 
UTRATY DOKŁADNOŚCI 
I KONSERWACJI

CZAS PRZEZBRAJANIA 
W PORÓWNANIU Z 
TECHNIKĄ MOCOWANIA 
Z PIERŚCIENIAMI 
POŚREDNIMI I NAKRĘTKĄ 
WRZECIONA 
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JAKOŚĆ

Metr za metrem doskonałej  
jakości obróbki

 ■ Najwyższa jakość obróbki dzięki 
łatwemu centrowaniu wielu narzędzi 
na jednym wale bez naprężeń

 ■ Precyzyjna stabilność wymiarowa 
dzięki uniknięciu błędów sumarycz-
nych spowodowanych zabrudze-
niem lub uszkodzeniem pierścieni 
dystansowych

 ■ Niezawodne wyniki cięcia dzięki 
niezmiennie wysokiej dokładności i 
jakości wyważenia

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Trwałe i zasobooszczędne

 ■ Ochrona maszyny dzięki optymalnej 
jakości wyważania

 ■ Trwały, bezobsługowy i zamknięty 
system mocowania hydraulicznego

WYDAJNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ

Mniej przestojów i przeróbek

 ■ Minimalne czasy przestojów 
maszyny dzięki łatwemu i bardzo 
dokładnemu przezbrojeniu wielu 
narzędzi na jednym wrzecionie

 ■ Elastyczne szerokości elementu 
dzięki płynnemu pozycjonowaniu 
narzędzi bez pierścieni pośrednich  
i nakrętek wrzeciona

 ■ Mniej odpadów i przeróbek dzięki 
doskonałej jakości obróbki

Hydro-Duo 
tuleja z klemą 
zabezpieczającą: 
Bezkompromisowo 
elastyczna i  
precyzyjna!

Korzyści dzięki…


