KIVÁLÓ BIZTONSÁGÚ ÉS
SÉRÜLÉS ELLEN VÉDŐ RÖGZÍTŐELEM-BEHAJTÓ SZERSZÁMOK

CSAVARHÚZÓ BITEK
BITTARTÓK
CSAVARANYA-BEHAJTÓK
TOKMÁNYOK ÉS TOLDÓK
UNIVERZÁLIS CSAVAROZÓK

Világelső a kezelők
szerelősori biztonságának
javítása terén
Az Apex® µ-Guard™ szabadon forgó burkolt hajtószerszámok
a kesztyűt viselő kezelők esetében a becsípődési pontok
megszüntetésével, illetve számuk jelentős csökkentésével növelik
a biztonságot.
Az Apex µ-Guard védőkorlátot biztosít az eredeti Apex
rögzítőszerszámok és a munkadarab között, miközben biztosítja a
bevált Apex teljesítményt és a legjobb védelmet a rendszeren belüli
sérülések ellen. A szabadon forgó kialakítás maximális védelmet
biztosít a polírozott és igen érzékeny felületek számára.
Az Apex a rögzítőelem-behajtó szerszámok területén a szerelősorokon
előforduló minden biztonsági problémára tud megoldást. Burkolt
bittartóink, tokmányaink, toldóink és univerzális csuklós kulcsaink
termékválasztékán kívül a µ-Guard résburkolatokat is kínáljuk,
amelyek elfedik a tokmány és a toldó, illetve derékszögű gépi
szerszám és a tokmány / toldat közötti rést.

Az Apex burkolt hajtószerszámainak µ-Guard
családja csaknem minden fontos összeszerelő
üzemben a kezelők biztonsága növelésének
elő számú eszközévé vált.

Az Apex µ-Guard előnyei
• Nagyobb kezelői biztonság
• Kisebb rendszeren belüli károsodás- és sérülésveszély
• Nagyobb termelékenység
• Szabadon forgó kialakítás a jobb ergonómia és biztonság érdekében
• A kiváló tartósság jelentősen kisebb fenntartási költségeket eredményez

GONDOLJON A BIZTONSÁGRA
GONDOLJON AZ APEX µ-GUARD-RA!
Miért válassza az Apex µ-Guard UGS öntött burkolatú
hajtószerszámokat?
Kizárólag csúcsminőségű
Élénk szín a könnyű
acélötvözetből
észlelhetőség érdekében

Egyenletes futású, precíziós
megmunkálású tokmányok
és toldatok

A tartós, puha burkolóanyag tompítja
az ütéseket , ugyanakkor ellenáll a
fogaknak

Az öntött burkolat kisebb
befoglaló méretet igényel
szűk helyeken

Apex résburkolatok a
becsípődési pontok
megszüntetéséhez

A szabadon forgó kialakítás
jelentősen növeli a kezelő
biztonságát

Kiváló sérülés
elleni védelem

Az iparban szokásosnál pontosabb
illesztés a szerszám és a befogás
hosszabb élettartama érdekében

Apex µ-Guard öntött burkolatú hajtószerszámok
Az elmúlt évtizedben az Apex µ-Guard UGS sorozatú öntött
burkolatú szerszámok világszerte gyorsan elterjedtek a vezető
repülőgépipari, berendezésgyártó, autóipari és nehézgépgyártó
összeszerelő üzemek körében.Az ilyen szerkezetek lehetővé teszik
a hajtószerszám burkolaton belüli szabad forgását, így jelentősen
csökkentik vagy akár meg is szüntetik a forgó szerszámmal
való érintkezés lehetőségét a rögzítési művelet közben. A kezelő
biztonságának növelésén kívül ezek a szerszámok segítenek
minimalizálni a rögzítés közbeni rendszeren belüli károsodások
és sérülések kockázatát.

A burkolat története
• Lágy, termoplasztikus uretán (TPU elasztomer) anyag, amely
ellenáll a fogaknak véletlen oldalsó behatások esetén.
• Elnyeli az oldalirányú ütéseket és közben nem jönnek létre
kiemelkedések.
• A szerszámra öntve kisebb a befoglaló méret, ugyanakkor
lehetővé teszi a „szabadon forgó” képesség kihasználását
a kezelő nagyobb biztonsága és az ergonómia érdekében.
• A burkolat a sor illetéktelen megváltoztatásának elkerülésére
eltávolíthatatlan.
• A burkolat és a szerszám közötti tartósan alacsony súrlódási
együttható révén a szerszám hatékonysága csak minimális
mértékben csökken.
• A narancssárga jelzőszín révén könnyen észrevehető, a
munkahely egyszerűbben átlátható.
• Világosan jelölt alkatrészszámok a könnyű azonosíthatóság
érdekében.

Csak az Apex rendelkezik a jelenlegi piac
globális követelményeinek kielégítéséhez
szükséges tervezési kapacitással, gyártási
képességekkel és terjesztő hálózattal.

PÉLDA NÉLKÜLI TERMÉKMINŐSÉG
PÁRATLAN TERMÉKSKÁLA
Apex µ-Guard forgácsolt UGH burkolatú szerszámok
Az Apex μ-Guard UGH sorozat szerszámai a szoros tűrés érdekében kemény forgácsolt burkolattal rendelkeznek.
Ezek a szabadon forgó, nagy terhelhetőségű termoplasztikus anyagból készült burkolt szerszámok vékony burkolattal
rendelkeznek a szoros tűrést igénylő alkalmazásokhoz. A µ-Guard UGH szerszámok úgy konfigurálhatók, hogy
megfeleljenek az olyan egyedi alkalmazásokhoz, amelyekhez esetleg nem található standard µ-Guard UGS szerszám.

Egyedi megoldások speciális ügyféligényekhez
Ha egyedi burkolt hajtószerszámra van szüksége, akkor egyik alkalmazásspecialistánk vagy a helyi Apex értékesítési
képviselő Önnel együttműködve segít meghatározni az igényeknek legjobban megfelelő megoldást.

Minőségi Apex szerszámok a burkolat alatt
•A
 z Apex rögzítőelem-behajtó szerszámok szerszámacél-ötvözetből, az ipari
szabványokat meghaladó pontosságú illesztéssel, forgácsolva készülnek.
• A szerszámok az alkalmazáshoz szükséges keménység elérésére megfelelő
folyamatban hőkezelésben részesülnek. Nem túl ridegek, hogy ne törjenek és
nem túl lágyak, hogy ne kopjanak el egyetlen műszak alatt.
• Az Apex szerszámok egyenletesen, minimális ütéssel futnak a hatékonyabb rögzítési
ciklusok érdekében. A nem megfelelő illesztés a rögzítőelem és a behajtószerszám
idő előtti hibájához vezethet.

A RÖGZÍTŐELEM-BEHAJTÓ SZERSZÁMOK
VEZETŐ FEJLESZTŐJE
VÁLASSZON ESETTANULMÁNYT
KAROSSZÉRIA ÖSSZESZERELÉS
PROBLÉMA: Az ügyfélnek biztonsági aggályai voltak a kezelők kesztyűinek menetfúró
vezetése közbeni fonalhúzódása miatt.
AZ APEX MEGOLDÁSA:
• Kifejlesztettünk egy burkolt menetfúró-tartót, amely egy rugós előfeszítésű, tartós,
a menetfúrót a csúcs kivételével teljesen befedő hüvelyt tartalmaz
ELŐNY AZ ÜGYFÉL SZÁMÁRA:
• Nagyobb biztonság a kezelő számára, mert a burkolat megelőzi a kesztyűk becsípődését
• Nagyobb termelékenység a biztonsági incidensek számának jelentős csökkenése révén

BELSŐ ALKATRÉSZ-ÖSSZESZERELÉS
PROBLÉMA: Az ügyfélnek szabadon forgó burkolattal ellátott gyorskioldó tokmányra volt szüksége
a kezelő biztonságának növelése és a sérülésveszély csökkentése érdekében.
AZ APEX MEGOLDÁSA:
• Kifejlesztettünk egy szabadon forgó, burkolt hajtószerkezetet, amely lehetővé teszi
a felhasználó számára a gyorskioldó funkció működtetését
ELŐNY AZ ÜGYFÉL SZÁMÁRA:
• Gyorsan cserélhetők a gépi hajtású bitek
• A sérülés elleni burkolat a funkcionalitás befolyásolása nélkül váltja fel a tipikus recés felületet
• A szabadon forgó kialakítás jelentősen növeli a kezelő biztonságát

VÉGSZERELÉS - KÜLÖNBÖZŐ ALKALMAZÁSOK
PROBLÉMA: A szokásos, 30 fokban hajlított csuklós kulcs nem tudta leadni a kívánt nyomatékot. Az ügyfélnek
továbbá burkolt szerszámra volt szüksége a sérülésveszély csökkentése érdekében.
AZ APEX MEGOLDÁSA:
• Kifejlesztettünk egy burkolt, 20 fokos szögben hajló univerzális csuklós kulcsot
ELŐNY AZ ÜGYFÉL SZÁMÁRA:
• Az egyedi szerszám leadja a szükséges nyomatékot
• A tokmány és a szár szabadon forgó narancssárga burkolattal rendelkezik - nagyobb
biztonság és sérülés elleni védelem

Rögzítéssel kapcsolatos problémáira keres megoldást?
Lépjen kapcsolatba egyedi megoldásokkal foglalkozó részlegünkkel vagy az Apex helyi képviselőjével és kérjen gyors árajánlatot

• E-mail: info@apexpowertools.eu
• Telefon: +36 96 66 1383

BIZTONSÁGI HIÁNYOSSÁG
NÉLKÜL A SZERELŐSORON
Apex µ-Guard tokmányrés-burkolatok
Az Apex µ-Guard tokmányrés-burkolatokat kifejezetten
a tokmány és a toldat vagy a derékszögű gépi szerszám és
a tokmány / toldat közötti rés megszüntetésére fejlesztettük ki.
Ennek a résnek a beburkolása megakadályozza a kezelő
kesztyűjének vagy hajának becsípődését rögzítési műveletek
közben.
A szabadon forgó µ-Guard tokmányrés-burkolatok használata
segít minimalizálni a szerelősoron a rögzítőszerszámokkal
kapcsolatos sérülések számát és így tovább növeli az üzem
és a kezelő biztonságát.

Jellemzők és előnyök
• Megnövelt biztonság a becsípődési pontok beburkolása
révén
• Nagyobb termelékenység a sérülések és rögzítendő
balesetek miatt kieső idő csökkentése által
• Új szerszámcsaládokhoz újra használható
• Rendkívül tartós - általában tovább tart, mint az általa
védett forgó szerszámok
• Könnyen felszerelhető a csapos rögzítőmechanizmus révén
• Robusztus, szabadon forgó kialakítás

APEX RÖGZÍTŐSZERSZÁMOK
Az ipari rögzítőelem-behajtó szerszámok szegmensének világviszonylatban vezető cégeként
az Apex állandóan fejlődő, kiváló biztonságot és sérülés elleni védelmet biztosító termékeinek
széles választékával forradalmasítja a burkolt szerelőszerszámok piacát.
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