
POWER CLAMP BASIC LINE

POWER CLAMP NANO

Nagrzewanie i chłodzenie w jednym  
miejscu.
Heating and cooling in one station.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia/Technical data subject to change without prior notice

Dane techniczne/Technical details Nr katalogowy/Order No.

Power Clamp Nano 80.160.00
Zasilanie/Mains voltage 3 x 400–480 Volt, 16 A, 13 kW
Narzędzia/Tools węgliki i HSS/solid carbide and HSS
Średnica narzędzia/Tool diameter 3 – 16 mm
Max. długość oprawki termokurcz. z narzedziem/Maximum Length of shrink fit chuck with tool	 230 mm
Wymiary Sz x Gł x Wys/Dimensions WxDxH 750 x 620 x 650 mm
Masa/Weight 75 kg

Akcesoria/Accessories

Typ/Type SK/BT 30   SK 40  BT 40 HSK 25 HSK 32 HSK 40 HSK 50 HSK 63

Wspornik na oprawki do Power Clamp Nano/Chuck support for Power Clamp Nano
Nr katalogowy/Order No. 80.16… …2.30 …2.40.01   …2.40.06 …3.25 …3.32 …3.40 …3.50 ...3.63

Chłodzenie powietrzem Power Clamp Nano/Power Clamp Nano Air Cooling 80.164.00

Regulator długości/Length presetting 80.165.00

Końcówki ido ustawienia długości/Clips for tools for length presetting Ø 3 mm  Ø 4 mm    Ø 5 mm    Ø 6 mm    Ø 8 mm   Ø 10 mm     Ø 12 mm
Nr katalogowy/Order No. 80.166… …03 …04 …05 …06 …08 …10 ...12

Zestaw końcówek wraz z płytką/Set of clips incl. plate 80.166.00

Wspornik na oprawki z szyb-
kim mocowaniem bagne-
towym

Chuck support for tool hold-
ers with bajonet clamping

Chłodzenie powietrzem 
(opcja). Chłodzenie po-
wietrzem niezależne od 
kształtu, łatwa obsługa w 
przypadku małych uchwy-
tów narzędziowych.

Air cooling (optional)
Cooling by compressed air, 
regardless of conture and 
safest handling for small 
tool holders

Ustawienie długości 
(opcja)
Poziome ustawienie 
długości
Tolerancja 0,05 mm

Length presetting 
(optional)
Horizontal length preset-
ting unit
Tolerance 0,05 mm

Adapter kalibrujący do 
ustawienia długości (opcja)
Reset systemu pomiarowego

Calibration adapter for 
length presetting (optional)
For resetting of the measuring 
device

Końcówki do narzędzi (opcja)
Do optymalnej i bezpiecznej obsługi narzędzi 
z węglików, szczególnie do małych średnic

Clips for tools (optional)
For safest and precise handling of high quality 
carbide tools - especially for smaller diame-
ters

Dysk oporowy

Stop disc




