PRÉMIOVÁ BEZPEČNOST
A ŠETRNÉ UTAHOVACÍ
POHÁNĚNÉ NÁŘADÍ

ŠROUBOVACÍ BITY
DRŽÁKY BITŮ
ŠROUBOVÁKY
OBJÍMKY A NÁSTAVCE
UNIVERZÁLNÍ KLÍČE

Celosvětový lídr ve zvyšování
provozní bezpečnosti na
montážní lince
Volně otočné kryté poháněné nářadí Apex® µ-Guard™ zvyšuje
bezpečnost montérů, protože výrazně omezuje nebo vylučuje místa
uskřípnutí při použití rukavic.
Apex µ-Guard je ochrannou bariérou mezi originálním utahovacím
nářadím Apex a vaším jemně opracovaným obrobkem, čímž
zaručuje osvědčený výkon Apex a navíc nejlepší možnou ochranu
proti systémovému poškození. Volně otočné provedení poskytuje
maximální ochranu pro leštěné a vysoce citlivé povrchy.
Apex má řešení pro všechny bezpečnostní aspekty na montážní
lince, pokud jde o utahovací poháněné nářadí. Kromě řady krytých
bitů, držáků bitů, objímek, nástavců a univerzálních otočných klíčů
nabízíme rovněž kryty mezer µ-Guard, které zakrývají mezeru mezi
objímkou a nástavcem nebo mezi pravoúhlým elektrickým nářadím
a objímkou/nástavcem.

Série Apex µ-Guard krytého poháněného
nářadí se vyvinula v alternativní nabídku pro
zvýšení bezpečnosti montérů na téměř všech
špičkových montážních linkách.

Výhody Apex µ-Guard
• Vyšší bezpečnost montérů
• Omezení systémových závad a poškození
• Vyšší produktivita provozu
• Volně otočné provedení pro lepší ergonomii a bezpečnost
• Mimořádná trvanlivost výrazně snižující náklady na vlastnění

MYSLETE NA BEZPEČNOST
MYSLETE NA APEX µ-GUARD!
Proč tvarované kryté poháněné nářadí Apex µ-Guard UGS?
Používá se pouze
vysoká třída legované oceli

Jasná barva pro
jednoduchou
vizuální identifikaci

Klidný chod přesně
obráběných objímek
a nástavců

Materiál krytu s dlouhou životností
a nízkou tvrdostí změkčuje nárazy
a odolává poškrábání

Tvarovaný kryt omezuje
velikost obalu pro použití
v těsných prostorech

Kryty mezer Apex pro
vyloučení míst
uskřípnutí

Skvělá
odolnost proti
poškození

Volně otočné provedení výrazně Přesné provedení přesahuje průmyslové
zvyšuje bezpečnost montérů normy pro nářadí s nástavci a životnost
utahovacího nářadí

Tvarované kryté nářadí Apex µ-Guard UGS
Za posledních deset let si tvarované kryté nářadí série
Apex µ-Guard UGS rychle osvojily společnosti v odvětví
leteckého průmyslu, výroby zařízení, automobilového průmyslu
a montážních linek pro těžká zařízení po celém světě. Toto nářadí
umožňuje volné otáčení poháněného prvku uvnitř krytu, výrazně
omezuje nebo vylučuje kontakt s otočným nářadím během
utahovací operace. Kromě zlepšení bezpečnosti montérů toto
nářadí pomáhá minimalizovat systémové závady a poškození
způsobené během utahování.

Titulní popis
• Materiál z termoplastického uretanu (elastomer TPU)
s nízkou tvrdostí, který odolává poškrábání při nahodilých
bočních nárazech.
• Zachycuje boční nárazy a netvoří při nich výrazný otřep.
• Tvarování podle daného nářadí pro zmenšení rozměrů obalu,
které však stále zaručuje schopnost „volného otáčení“ pro
lepší provozní bezpečnost a ergonomii.
• Kryt nelze odstranit, což zabraňuje nechtěné manipulaci na lince.
• Nízký trvalý součinitel tření mezi krytem a nářadím znamená
minimální ztrátu účinnosti nářadí.
• Typická oranžová barva usnadňuje kontakt s utahovacím
nářadím a zlepšuje přehled na pracovišti.
• Čísla dílů jsou jasně vyznačena pro jednoduchou identifikaci.

Pouze Apex má technické kapacity, výrobní
schopnosti a dodavatelskou síť, které uspokojí
globální požadavky trhů dneška.

NENAPODOBITELNÁ KVALITA VÝROBKŮ
NESROVNATELNÉ SPEKTRUM VÝROBKŮ
Obráběné kryté nářadí Apex µ-Guard UGH
Série Apex μ-Guard UGH krytého nářadí s vysokou tvrdostí je obráběna pro vysoké tolerance. Toto volně otočné kryté
nářadí vyrobené z vysoce výkonného termoplastického materiálu poskytuje tenký ochranný kryt pro použití v těsných
prostorech. Nářadí µ-Guard UGH lze konfigurovat pro jedinečné zákaznické aplikace, pro které nemusí být k dispozici
standardní nářadí µ-Guard UGS.

Zákaznická řešení pro vaše speciální potřeby
Potřebujete-li jedinečné kryté poháněné nářadí, některý z našich aplikačních odborníků nebo váš místní obchodní
zástupce Apex s vámi připraví nejvhodnější řešení pro vaše konkrétní potřeby.

Kvalitní nářadí Apex pod krytem
•U
 tahovací poháněné nářadí Apex je vyráběno z nástrojové třídy legované oceli
a následně obráběno na požadovanou přesnost, která přesahuje průmyslové normy.
• Nářadí je tepelně zpracováno naším vlastním procesem, který zaručuje příslušnou
tvrdost podle daného použití. Nepříliš křehké, aby se lámalo, nepříliš měkké, aby se
opotřebovalo po jedné směně.
• Nářadí Apex má klidný chod s minimálním chvěním pro účinnější utahovací cykly.
Nesprávné provedení může vést k předčasnému opotřebení utahovacího nářadí.

VEDOUCÍ INOVÁTOR UTAHOVACÍHO
POHÁNĚNÉHO NÁŘADÍ
ZVOLTE PŘÍPADOVOU STUDII
MONTÁŽ KAROSERIE
PROBLÉM: Zákazník vyjádřil obavy o bezpečnost, konkrétně o zachycení rukavic montérů
při navádění závitníku.
ŘEŠENÍ APEX:
• Apex vyvinul krytý držák závitníku, který obsahuje šetrnou pružinovou objímku
zakrývající celý závitník kromě špičky
PŘÍNOS ZÁKAZNÍKOVI:
• Vyšší bezpečnost montérů, protože kryt zabraňuje zachycení rukavic
• Vyšší produktivita provozu díky výraznému snížení počtu nehod

MONTÁŽ VNITŘNÍ SOUČÁSTI
PROBLÉM: Zákazník potřeboval rychlouvolňovací sklíčidlo s volně otočným krytem pro
zlepšení bezpečnosti montérů a omezení případů poškození.
ŘEŠENÍ APEX:
• Apex vyvinul volně otočný, krytý pohon, který uživateli umožňuje aktivovat funkci
rychlého uvolnění
PŘÍNOS ZÁKAZNÍKOVI:
• Zákazník může rychle vyměňovat bity elektrického pohonu
• Šetrný kryt nahrazuje typický rýhovaný povrch bez omezení funkčnosti
• Volně otočné provedení výrazně zvyšuje bezpečnost montérů

KONEČNÁ MONTÁŽ – RŮZNÉ APLIKACE
PROBLÉM: Standardní univerzální otočný klíč s úhlem 30 stupňů neposkytoval požadovaný utahovací
moment. Zákazník rovněž požadoval kryté nářadí pro omezení případů poškození.
ŘEŠENÍ APEX:
• Apex vyvinul krytý univerzální otočný klíč s úhlem 20 stupňů
PŘÍNOS ZÁKAZNÍKOVI:
• Zákaznické nářadí poskytuje požadovaný utahovací moment
• Objímka a vřeteno jsou kryty volně otočným oranžovým krytem –
zvyšuje bezpečnost a ochranu proti poškození

Hledáte řešení problémů s utahováním?
Pro rychlou cenovou nabídku kontaktujte naše oddělení zákaznických řešení nebo svého místního obchodního zástupce Apex

• E-mail: info@apexpowertools.eu
• Telefon: +49 (0) 73 63 81 0

BEZ MEZER V BEZPEČNOSTI
NA MONTÁŽNÍ LINCE
Kryty mezer objímek Apex µ-Guard
Kryty mezer objímek Apex µ-Guard jsou speciálně navrženy
pro zakrytí mezery mezi objímkou a nástavcem nebo mezi
pravoúhlým elektrickým nářadím a objímkou/nástavcem.
Zakrytím této mezery zabráníte zachycení rukavic nebo vlasů
montérů během utahovacích operací.
Použití volně otočných krytů mezer µ-Guard může dále zvýšit
bezpečnost zařízení a obsluhy, protože napomáhá omezení
zranění souvisejících s používáním utahovacího nářadí na
montážní lince.

Vlastnosti a výhody
• Vyšší bezpečnost zakrytím míst uskřípnutí
• Vyšší produktivita omezením časových ztrát
při zraněních a evidovaných nehodách
• Opakované použitelné pro novou sadu nářadí
• Mimořádná trvanlivost – obecně přežívají volně
otočné nářadí, které zakrývají
• Snadná instalace pomocí uzamykacího mechanismu
• Robustní, volně otočné provedení

UTAHOVACÍ NÁŘADÍ APEX
Jakožto celosvětový lídr průmyslového utahovacího poháněného nářadí vyvolává společnost
Apex svou širokou a neustále se rozvíjející nabídkou prémiového bezpečnostního a šetrného
nářadí převrat v tomto tržním segmentu.
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