
 
Hydraulický upínač nástrojů
Zajistěte si nyní cenově zvýhodněnou 
startovací sadu od 7 514 Kč

Tuřanka 115
627 00  Brno
Tel. +420-513 036 213
Fax +420-513 036 219

SCHUNK Intec s.r.o.  info@cz.schunk.com
 www.schunk.com

 www.youtube.com/SCHUNKHQ
 www.twitter.com/SCHUNK_HQ
 www.facebook.com/SCHUNK.HQ
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Jens Lehmann, legendární německý brankář,
od roku 2012 vyslanec značky rodinné firmy
SCHUNK, zosobňuje přesné uchopení
a bezpečné, koncentrované držení.

Startovací sada

 hydraulický upínač nástrojů

Jméno Číslo zákazníka

Firma Oddělení

Ulice

PSČ Město

Telefon Fax

E-mail

Datum

Podpis

 - startovací sada
Objednávka faxem - vyplňte a nafaxujte na +420-513 036 219 
nebo e-mailem na info@cz.schunk.com

TENDO E compact HSK-A 63 SK 40 BT 40

Objednací číslo 0299970 0299969 0299968

Celková cena 14 355 Kč 14 055 Kč 14 055 Kč

Ušetříte 6 578 Kč 6 541 Kč 6 541 Kč

Akční cena* 7 777 Kč 7 514 Kč 7 514 Kč
Uveďte prosím
požadované množství:

*  Platnost této akce je v České republice do vyprodání zásob, 
případně do odvolání. Uvedené ceny jsou bez DPH ve výši 21 %.
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Menší tolerance, enormní tlak na náklady, 
vyšší přesnosti - TENDO E compact je 
odpověd na zvyšující se požadavky 
v oblasti objemového obrábění, které 
nemohou být hospodárněji splněny 
jinými typy upínačů, jako např. 
kleštinovými ER, Weldon, tepelnými nebo 
jinými hydraulickými upínači.

TENDO E compact přesvědčuje 
cenou, která usnadňuje přechod 
od mechanických a tepelných upínačů 
k dokonalejší kvalitě značky TENDO.

• Nejvyšší upínací momenty až 900 Nm 
při ø 20 mm u nástroje se suchou 
stopkou a 520 Nm s naolejovanou 
stopkou

• Maximální obvodová házivost 
a opakovatelná přesnost < 0,003 mm

• Univerzální použití pro frézování, 
vrtání, vystružování a řezání závitů

• Prodloužení životnosti nástrojů 
až o 40 % vede k úspoře nákladů

• Rychlá výměna nástrojů bez externích 
zařízení - upínání pomocí šroubu 
na doraz

 
Univerzální hydraulický upínač pro objemové obrábění,
vrtání, vystružování a řezání závitů!

TENDO E compact HSK-A 63 SK 40 BT 40

Objednací číslo 0299970 0299969 0299968

Celková cena 14 355 Kč 14 055 Kč 14 055 Kč

Ušetříte 6 578 Kč 6 541 Kč 6 541 Kč

Akční cena* 7 777 Kč 7 514 Kč 7 514 Kč

Zajistěte si Vaše cenové zvýhodnění!

Startovací sada TENDO E compact obsahuje:
1 x TENDO E compact 

(volitelně HSK-A 63 ø 20, SK 40 ø 20, BT 40 ø 20)

5 x GZB-S ø 20 (upínací průměry ø 6, ø 8, ø 10, ø 12, ø 16) 
utěsněné provedení do max. 80 bar

1 x Stahovák pouzdra

1 x Ovládací klíč

1 x Exkluzivní balení 

*  Platnost této akce je v České republice do vyprodání zásob, 
případně do odvolání. Uvedené ceny jsou bez DPH ve výši 21 %

 
Upínač nástrojů
pro unverzální využití

TENDO E compact udává zcela nový standard.
Se silným výkonem při přenosu upínacího 
momentu, tlumicími vlastnostmi, tuhostí a nízkou 
obvodovou házivostí je TENDO E compact předurčeno 
k vysoce přesnému a rychlému obrábění - zvláště 
vysokoobjemovému.

1  Oblast vysokoobjemového obrábění
TENDO E compact je první hydraulický upínač, 
který je vhodný k vysokoobjemovému obrábění: 
např. 400 cm³/min na 15 142*.
* v závislosti na obráběcím stroji a nástroji

2  Vystružování
Při vystružování zajišťuje vynikající tlumení vibrací 
nejlepší povrchy obrobků a nízká obovodová házivost 
nejpřesnější rozměrovou toleranci.

3  Vrtání
Jedna z mnoha předností řady TENDO.
Tlumení vibrací a nízká obvodová házivost 
< 0,003 mm jsou i zde nejdůležitějšími argumenty 
pro TENDO E compact.

4  Zahlubování / srážení hran
Kvalita při zahlubování a srážení hran je dána 
přesností a nízkou obvodovou házivostí - 
TENDO E compact zaručuje obojí.

5  Řezání závitů
S vysokým upínacím momentem (až 2000 Nm 
při Ø 32 mm) a vynikajícím tlumením vibrací 
je TENDO E compact vhodné i k řezání závitů.
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