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Varia VX

Szerszámcsere mindössze 
20 másodperc alatt!

A gyors szerszámcserélő rendszer
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Varia VX

Teljesítmény növelése

A szerszámtartón, valamint a betététek szárán is kialakított poligon 
lehetővé teszi az akár 200 Nm nyomaték továbbítását, ezáltal egy 
erősebb, hatékonyabb megmunkálást is el tudunk végezni vele.

Precíz kialakítás

Az EWS Varia VX rendszer biztosítja a jó 
futáspontosságot, a magas fordulatszám 
alkalmazását, valamint a nagy erőátvitelt.

Gyors cserélhetőség

Az EWS fejlesztő csoportja megalkotta a hatékony és gyors, 
maximum 20 másodperc alatti szerszámcsere lehetőségét.

Az új EWS Varia VX rendszer jellemzői: megbízható, gyors és hatékony.

Fókuszban  a belső hűtés 

Egy belső membrántömítés biztosítja a szivárgásmentes hűtőközeg átvitelét a VX adapter, illetve a 
betétek között. Így közvetlenül a vágóélhez tudjuk vezetni a hűtőfolyadékot.
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Betétek rögzítése

A betétek rögzítése és kioldása egy fogaskerék szegmensen 
keresztül történik, amely 3 db 120°-ban elhelyezkedő vezető 
bütyköt tartalmaz. Ez biztosítja az adapter, illetve a betétek pontos 
megvezetését. A fúráspontosság, illetve a csere illeszkedési 
pontossága +/- 0,01mm.

Biztonság a legfontosabb 

Egy nyomatékhatárolós kulccsal történik a betétek stabil 
rögzítése, illetve oldása. A betétekben kialakított hornyok 
biztosítják a merev megfogást.

Költségmegtakarítás

Az EWS által kifejlesztett Varia VX egy költséghatékony megoldás a legmodernebb gyártási igények, technológiák 
számára. Megfelel a jövő szerszámgép generációjának. Flexibilis kialakítás teszi lehetővé a költségek csökkentését.

VX Adapternél használható betétek:
patronos befogó, Weldon befogó, marótüske befogó, 
hidrobefogó, zsugorbefogó.
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