
Huvema - Snelspanboorklem met rail - BKL K-108-4

          (met standaard toebehoren) ( met standaard & optionele accessoires)

Fig A ( Toepassing 1)

Fig B ( Toepassing 2)

Kenmerken:
● Door de geleiderail met geleiderring toe te voegen aan de snelspanklemmen kan de werknemer de boortaak
in elke positie vrij uitvoeren op de tafel van de boormachine zonder risico van kantelen of optillen van de bankschroef.
● 2 soorten toepassingen zijn geschikt voor het vastklemmen van werkstuk op boormachine.
Toepassing I: gebruik met geleiderail ( Fig. A)
Standaard toebehoren: Geleidingsring en glijrail met 1 schroefbout, sluitring & T-moer elk voor T-sleuf tafel 12 & 14 mm
Toepassing II: gebruik zonder geleiderail (fig. B)
Optionele toebehoren: Klem met elk paar bout, stapklem & stapblok.
● Door het ontwerp van de glijstang wordt het werkstuk stevig gefixeerd door de bekken zonder dat de bekken schuin staan
● Ontworpen met stevige structuur, gemaakt van FC15, met warmte behandelde bekken met hardheid HRc 45°~50°
● Bekken en handvat hebben een oppervlaktebehandelding genoten met zwarte oxide
● De prismatische bek met kruislings geplaatste V-groeven is ontworpen voor het stevig spannen van werkstukken
in zowel verticale als horizontale richting.
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Max. 
klemkracht 

Gewicht         

2E+07
4" Huvema 

Snelspanboorklem 
met rail

0~104 32 104 134 240 400 15 75 100 1 ton

Klem : 6 kg; 
standaard 

accessoires: 0.73 kg,    
optionele 

accessoires: 0.41kg



Gebruiksaanwijzing

onderdelen
12mm T-sleuf tafel 14mm T-sleuf tafel

A M10X25 schroef M12X30 schroef
B sluitring (Φ 22x10.2Xt2.3) sluitring (Φ 25x13Xt2.3)
C geleidingsring 
D M10 T-moer M12 T-moer

A. Werkschema voor toepassing met rail
1. Zet de boorklem op de T-groef tafel
2. Kies de juiste bijpassende onderdelen zoals hierboven.
3. Plaats de T moer in de gleuf tafel
4. Plaats de C/B/A-onderdelen achtereenvolgens
5. Door de schroef (A) vast te draaien, kan de geleidering (C) stevig op de sleuftafel worden geplaatst.

De geleiderail kan ondertussen vrij op de tafel draaien.
6. Plaats de geleiderail in de gleuf van de boorklem.
7. Beweeg de hendel (E) naar links om het snelmechanisme te scheiden van de draadstang (F).
8. Trek de draadstang (F) naar buiten.
9. Leg het werkstuk op het klemoppervlak en tegen de voorste prismatische bek.
10. Duw de draadstang naar binnen en tegen het werkstuk.
11. Beweeg de hendel (E) naar rechts om het snelmechanisme met de draadstang (F) te verbinden.
12. Zet het werkstuk vast door de hendel op de draadstang (F) met de klok mee te draaien
13. Positioneer het werkstuk door de boorklem langs de geleiderail te verschuiven.
14. Begin met werken.
15. Draai de hendel op de draadstang (F) tegen de klok in en laat het gemaakte werkstuk los.

A. Werkschema voor toepassing zonder rail
1. Zet de klem op de T-groef tafel
2. Klem de boorklem op de tafel met behulp van trapklemmen en trapblokken

die aan de beide zijvleugels zijn bevestigd, zie de rechter figuur.
3. Herhaal de bovenstaande procedure (7) ~ procedure (15)
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