
Solidne i bezpieczne dociski klinowe paraboliczne 

 
Zdjęcie rodzinne: Nowy docisk klinowy paraboliczny do użytku w prasach i kuźniach jest szczególnie 

wytrzymały i bezpieczny. Dzięki niemu firma Roemheld, specjalizująca się w technologii mocowania, 

rozszerza swoją dużą rodzinę docisków klinowych.© Roemheld  

Według producenta nowy docisk klinowy paraboliczny do użytku w prasach i 

kuźniach jest szczególnie wytrzymały i bezpieczny. Dzięki niemu firma 

Roemheld, specjalizująca się w technologii mocowania, rozszerza swoją dużą 

rodzinę zacisków klinowych. 

Zintegrowana blokada mechaniczna niezawodnie utrzymuje górną część narzędzia we 

właściwej pozycji w przypadku utraty ciśnienia. Narzędzie, nawet w sytuacji awaryjnej, nie 

może odpaść od suwaka. Dzięki powłokom ochronnym nanoszonym w specjalnych procesach 

element mocujący narzędzie nie koroduje nawet w najtrudniejszych warunkach. 

Zakleszczenie w punkcie docisku jest praktycznie niemożliwe ze względu na parabolę ruchu 

klina dociskowego. 

Dwustronnego działania i z opcjonalną kontrolą położenia. 

Docisk paraboliczny dwustronnego działania jest przeznaczony do szerokiego zakresu 

zastosowań, do mocowania narzędzi z prostymi krawędziami docisku. Nadaje się do krawędzi 

o szerokiej tolerancji wysokości ± 1 mm. Ciśnienie mocowania i zwalniania są takie same;  

przy 200 barach, w zależności od rozmiaru, generowana jest siła docisku 30 do 450 kN przy 

maksymalnej sile procesu do 620 kN. 

Dostępne są wersje z kontrolą położenia, zapewniające szczególnie wysokie bezpieczeństwo 

procesu. Dodatkowe czujniki położenia są zintegrowane z boku korpusu, aby zaoszczędzić 

miejsce. Czujniki dostarczają informacji o tym, czy klin dociska narzędzie, czy jest 

odmocowany czy też przekroczył zakres mocowania.  

Nazwa elementu mocującego pochodzi od wygiętego w łuk klina dociskowego, który w 

trakcie mocowania wykonuje ruch paraboliczny.  

Optymalizator czasu przezbrojenia w procesach formowania blach 
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Roemheld postrzega siebie jako światowego lidera w technologii mocowania narzędzi do 

formowania blach. Jako optymalizator czasu przezbrajania, Grupa Roemheld rozwiązuje 

prawie każde zadanie mocowania w formowaniu blach, obróbce tworzyw sztucznych i gumy 

dzięki szerokiemu portfolio rozwiązań z zakresu mocowania i wymiany narzędzi. 

Magnetyczne, hydrauliczne i elektromechaniczne systemy mocujące mogą być stosowane w 

różnorodny sposób i przyczyniają się do zwiększenia wydajności i ekonomiczności 

jednostkowych i seryjnych procesów produkcyjnych w prawie wszystkich gałęziach 

przemysłu. Ofertę uzupełniają produkty do wymiany narzędzi, w tym wózki do wymiany 

narzędzi, listwy kulkowe i rolkowe czy też konsole transportowe z i bez napędu podporowe. 

www.roemheld.pl  

http://www.roemheld.pl/

