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Jeklo

Nerjavece jeklo
Nakrcevalna držala iz 

nerjavecega jekla
 Tehnični podatki:
 Napetost / Varovalke 400 V 50-60 Hz / 16 A 
 Nominalna moč / Delovna frekvenca  11 kW / 9,9 kHz 
 Dimenzije (širina x globina x višina) / teža 600 x 470 x 260mm / ca. 26 kg 
 Vpenjalni adapterji za nakrčevalna držala z vpetjem od  HSK 25 do HSK 100 / od SK 30 do SK 50 
  Univerzalni primež
 Premeri vpenjanj ø3 –ø32 (trdokovinska orodja) / ø6 –ø32 (HSS) 
 Orodja za nakrčevanje  trdo kovinsko in HSS orodje 
 Maksimalna možna dolžina orodja za vpenjanje 350mm 
 Držala za nakrčevanja iz  jekla in nerjavečega jekla
 Tuljava 1  za jeklena nakrčevalna držala D3-32mm 
  + za držala iz nerjavečega jekla D12-25mm 
 Tuljava 2  za držala iz nerjavečega jekla D6-10mm 
 Tuljava 3  za držala iz nerjavečega jekla D3-4mm
 

 AURA® nakrčevalna tehnologija 
omogoča naslednje prednosti: 
 
• Hitro vpenjanje in izpenjanje orodij
• Visoke vpenjalne sile
• Višja življenska doba rezilnega orodja in vretena stroja, 
 zaradi visoke natančnosti krožnega teka (≤ 3 µm)
• Višja kvaliteta rezkane površine zaradi višje togosti 
 nakrčevalnega držala in višje sile vpetja
• Odlična upogibna in radialna togost pri večjih dolžinah 
 izpetja oz. večjih dolžinah nakrčevalnih držal
• Vitke izvedbe nakrčevalnih držal za visoka območja vrtljajev
• Lokalno in homogeno segrevanje vpenjalnega 
 dela nakrčevalnega držala
• Vpenjanje trdokovinskega in HSS rezilnega orodja
• Hitro ohlajevanje nakrčevalnih držal in vpetega orodja 
 z AURA® AU_lc hladilno enoto
• Z uporabo posebnega nerjavečega jekla za izdelavo 
 nakrčevalnih držal, je njihova stabilnost in s tem njihova 
 življenska doba skozi uporabo podaljšana.

Kot je razvidno že iz samega imena, je možno z 
induktivno nakrčevalno enoto  AU_two,  z uporabo 
različnih induktivnih tuljav, nakrčevati držala iz 
jekla in nerjavečega jekla. Prednost držal iz nerja-
večega jekla je njihova daljša življenska doba, saj je 
potrebna bistveno nižja temperatura za segrevanje 
držal. Držala iz nerjavečega jekla so tudi odporna 
proti koroziji in imajo visok koeficent raztezanja.

Izmenljive induktivne 
tuljave:

Tuljava 1

Tuljava 2

NOVOST izmenljiva indukcijska tuljava

Induktivna nakrčevalna enota

* Držala iz nerjavečega jekla ponujajo naslednje prednosti:

 • Večji raztezek pri nižjih temperaturah

 • Višjo življensko dobo

 • Niso podvrženi koroziji

 • Natančnejši krožni tek
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Induktivna nakrčevalna enota

Induktivna nakrčevalna enota

Tuljava 3

nakrčevalna držala iz jekla in nerjavečega jekla* NOVOST: Indukt ivna nakrčevalna enota za
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Kompaktna nakrčevalna enota

Gabaritno je nakrčevalna enota zelo kompaktna, zato v 
proizvodnji ne zavzame veliko prostora. Prav tako zaradi 
kompaktnosti omogoča zelo enostaven transport.

Made in Germany 

Induktivna nakrčevalna naprava je zalo robustna in ne 
potrebuje nobenega vzdrževanja, prav tako nobena 
od sestavnih komponent. Čiščenje enote je
zelo enostavno. Za učinkovito uporabo, je enoti
dodano nazorno navodilo o uporabi.

Uporaba

Nakrčevalna enota je zelo enostavna za 
uporabo in zaščitena pred pregrevanjem 
elektronskih delov, saj se segrevanje v vsakem 
primeru prekine po 14 sekundah gretja. Pri 
prvi instalaciji nakrčevalne enote se izvede 
šolanje s strani pooblaščene osebe in izda 
poseben certifikat o uporabi enote

- opcijska dodatna oprema-

- opcijska dodatna oprema-

Čistilni set kračk

Omejevalec dolžine - listna vzmet

Omejevalec dolžine 
- spiralna vzmet

Čistilni set 
z gumijastimi nastavki

Čistilo za nakr-
čevalna držala

Feritni distančni diski

Osnovni vpenjalni adapter 
za nakrčevalne stročnice

Osnovni vpenjalni adapter 
HSK-100

Toplotno odpor-
ne rokavice

              avtomatska hladilna enota s hladilno emulzijo

Za hitro ohlajanje nakrčevalnih držal predlagamo 
AU LC - avtomatska hladilna enota z emulzijo. Zaprti 
sistem omogoča ohlajanje nakrčevalnih držal v manj 
kot 40 sekundah, vključojoč izpihovanje z zrakom. AU 
LC avtomatska hladilna enota s hladilno emulzijo je 
univerzalna in se lahko uporablja za hlajenje vseh tipov 
in dolžin nakrčevalnih držal. Skozi proces ohlajevanja 
se držala tudi očistijo in zaščitijo pred korozijo. Zaradi 
enostavne uporabe in kompaktnih mer, se hladilna 
enota AU LC poda k vsakemu delovnemu okolju.
AU LC je idealen dodatek k induktivni 
nakrčevalni enoti AU-two

 Širina 412 mm
 Globina 462 mm 
 Višina 700 mm
 Teža 22.5 kg (brez hladilne emulzije)
 Napetost  220V 50-60 Hz 3A
 Stisnjen zrak 6 bar/ 90 psi
vključen dodaten priključek za pištolo na stisnjen zrak
 

induktivna nakrčevalna enota
Kombinacija nakrčevanja nakrčevalnih držal iz jekla in nerjavečega jekla Ø3-32mm

NOVOST: Indukt ivna nakrčevalna enota za    nakrčevalna držala iz jekla in nerjavečega jekla* 

Enostaven proces nakrčevanja

S kontrolnima tipkama MIN in MAX, se energija kontrolirano 
dovaja v nakrčevalna držala. S počasnim dovajanjem 
energije in pravilom “Ne segrevaj več, kot je potrebno”, je 
nakrčevalna držala skoraj nemogoče pregreti. S tem se 
tem njihova življenska doba skozi uporabo podaljša. Vpenjalni adapterji za nakrčevalna držala

Na izbiro so osnovni vpenjalni adapterji ali pa 
univerzalni primež za vpenjanje nakrčevalnih 
držal. Z univerzalnim vpenjalnim primežem, je 
možno vpenjajne vseh vrst držal (HSK-SK-BT)

Horizontalni princip uporabe

Nakrčeno orodje vam ne bo nikoli več zdrsnilo 
v nakrčevalno držalo oz. bo vedno ostalo v 
željeni poziciji. V primeru loma orodja med 
operacijo rezkanja na stroju, vam horizon-
talni princip nakrčevalne naprave omogoča 
enostavno izbijanje ostanka orodja iz nakrče-
valneg držala. Potrebno je samo segreti 
nakrčevalno držalo in s posebnim izbijalom 
iztisniti ostanek orodja iz nakrčevalnega držala. 
Velika prednost je tudi, da segreto nakrčevalno 
držalo ostane vedno v osnovnem adapterju oz. 
primežu. S tem se zelo zmanjša možnost opeklin

Nakrčevanje HSS orodja

Za učinkovitejše segrevanje HSS nakrče-
valnih držal z induktivno tuljavo št. 1 se 
uporabljajo izmenljivi feritni distančni diski

Ohlajevalni prostor za vroča orodja

Enota je opremljena s posebnim ohlajevalnim mestom 
iz pločevine, kjer je možno odlagati izpeta orodja. Ohla-
jevalno mesto je oblikovano tako, da so rezilna orodja hladijo 
ločneno in se na ta način obvarujejo pred poškodbami.

Modularni princip gradnje

Indukivne tuljave, primeži in ostala oprema se lahko 
izbirajo glede na potrebe uporabnika. S tem je uporabniku 
omogočeno, da investira le v komponente, ki jih dejansko 
potrebuje in zmanjša začetno investicijo v sistem. Seveda 
je možno nakrčevalni sistem AU_two nadgrajevati in 
dodajati potrebne komponente, ter sistem prilagajati 
novim zahtevami, ki se pojavljajo v proizvodnji.

horizontalna induktivna nakrčevalna enota

NOVOST izmenljiva indukcijska tuljava


