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Rozwiązania lean manufacturing

METODY SMED
“SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE”
Szybka wymiana matryc jest jedną z koncepcji 
narzędziowych lean manufacturing umożliwiającą 
zwiększenie wydajności procesu. To szybki i łatwy 
sposób na zmianę typu produkcji.
Dzięki skróceniu czasu zmiany serii zmniejsza się 
również wielkość ekonomicznej wielkości partii, co z 
kolei umożliwi odblokowanie środków wydanych na 
składowane komponenty w całym łańcuchu 
produkcyjnym.
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Od 1985,
oferujemy rozwiązania 
skracające czas wymiany 
narzędzi.
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Skrócenie czasu wymiany 
narzędzi i poprawa warunków 
pracy

WYMIENIAJ SWOJE NARZĘDZIA BEZPIECZNIE - STR.4

ŁATWO CIĄGNIJ I PCHAJ SWOJE NARZĘDZIA - STR.8

ZREDUKUJ WYKORZYSTANY CZAS - STR.10

ŁADUJ SWOJE NARZĘDZIA BEZ WYSIŁKU - STR.14

FRANCUSKI
PRODUCENT
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Przedłużenia stołu: seria lekka

ODPOWIEDNIE ŚRODKI DO ŁATWEGO I NIE WYMAGAJĄCEGO WYSIŁKU MANIPULOWANIA ŁADUNKAMI WAŻĄCYMI KILKA TON

Dzięki aluminiowej konstrukcji waga 
przedłużenia stołu umożliwia ręczną obsługę. 
Tylko wsporniki są przymocowane do łoża prasy. 
Ta sama para przedłużeń stołu może być 
używana między różnymi prasami w warsztacie.

ZDEJMOWANE PRZEDŁUŻENIA STOŁU: TCF

Przedłużenie stołu z nogami podporowymi można 
również przesuwać, a dzięki swoim nogom może 
utrzymać do 6 ton. Wersja podstawowa ma stałą 
nogę.
Opcjonalna noga z kółkiem ułatwia przesuwanie 
przedłużenia stołu.

PRZEDŁUŻENIA STOŁU Z NOGAMI WSPIERAJĄCYMI : TCP

Jeśli narzędzia są bardzo często wymieniane, 
obrotowe przedłużenia stołu rozkładają się 
błyskawicznie i automatycznie blokują się w 
pozycji roboczej. Po złożeniu przedłużeń stołu 
do podstawy prasy obszar roboczy operatora 
jest całkowicie czysty. Obrotowe przedłużenia 
stołu są na stałe przymocowane do łoża prasy.

OBROTOWE PRZEDŁUŻENIA STOŁU: TCRF

L (mm) >        300       500        800      1000      1250
Maksymalny          500 kg          •           •            •            
ciężar 
narzędzia

          1 tona •           •           •            •
2 tony •           •           •            •
3 tony •           •            •

L (mm) >           400          600           900         1100
Maks.
ciężar 
narzędzia

            500 kg             •              •               •              •
1 tona •               •              •
2 tony •              •
3 tony •

L (mm) >       1000     1250      1600     2000      2500
Maks
ciężar 
narzędzia

2 tony •           •           •             
 4 tonytony •           •            •           •

6 ton •           •           •            •

Ładowanie narzędzia bezpośrednio na łoże prasy jest bardzo 
niebezpieczne przy użyciu wózka podnośnikowego i po prostu 
niemożliwe do wykonania przy użyciu dźwigu. Przedłużenie stołu 
umożliwia bezpieczne załadowanie narzędzia za pomocą wózka 
podnośnikowego lub dźwigu.

Poza tym, że operacja jest bezpieczniejsza, użycie odpowiedniego 
instrumentu pozwoli Ci zaoszczędzić sporo czasu.
Przedłużenia stołu są wyposażone w rolki do dużych obciążeń.

L

L

L
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Zmniejszenie ryzyka wypadków przy pracy

Wytłaczane profile 
aluminiowe to idealna 
równowaga między 
wytrzymałością a 
lekkością.
Ręczne chwytanie jest 
łatwe dla operatora. 
Jego solidna kons-
trukcja pozwala na 
podtrzymywanie 
ciężkich ładunków.

LEKKIE I WYTRZYMAŁE SZYBKA KONFIGURACJA BEZPIECZEŃSTWO SKŁADOWANIE

W porównaniu z obrotowym stołem, przegubowy 
stół ma drugi punkt obrotu.
Umożliwia to montaż stołu w ciasnych miejscach, 
na przykład w dźwiękoszczelnych kabinach.

PPRZEGUBOWE RZEDŁUŻENIE STOŁU: TCAF

JEDNOSTKA PCHAJĄCO-CIĄGNĄCA: ILU

Jednostka pchająco-ciągnąca została 
zaprojektowana tak, aby uchronić operatora 
przed fizycznym obciążeniem. Narzędzie jest 
przenoszone na stół w sposób kontrolowany i 
ze stałą prędkością. Ruchem zarządza sam 
operator.
Jednostka pchająco-ciągnąca jest całkowicie 
zintegrowana ze stołem prasy. Tylko 
przesuwająca się poprzeczka porusza się po 
stole, ale go nie dotyka. Urządzenie jest 
kompatybilne z istniejącymi przedłużeniami 
stołu i szynami.

Dzięki uchwytom narzędziowym 
bardzo szybko można przymoco-
wać przedłużenia stołu do prasy i 
dopasować je do różnych szero-
kości narzędzi. Możliwe jest 
również współdzielenie 
pary przedłużeń stołu 
między różnymi 
prasami.

Przedłużenia stołu są 
wyposażone w chowany 
ogranicznik dla 
narzędzi o 
małym 
obciążeniu 
oraz pro-
gresywny ogranicznik 
rampy dla narzędzi o 
dużym obciążeniu.

L (mm) >            1000              1200 

Maks.
ciężar 
narzędzial

            500 kg               •
            1 tona              •

2 tony •                    •

Podwójna konfiguracja, aby 
pozycjonować narzędzia jako 
zadanie w tle.

L
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Przedłużenia stołu: seria ciężka

Zawsze przymocowane do prasy, te przedłużenia stołu 
pozwalają zaoszczędzić dużo czasu i pozwolą operatorom 
bezpiecznie wykonywać operacje przeładunkowe.
Przestudiowany układ techniczny umożliwia składanie 
przedłużeń stołu podczas produkcji, co zapewnia swobodny 
dostęp do obszaru dla wszystkich zespołów interwencyjnych 
(przeładunkowych, kontrolnych).

ODPOWIEDNIE ŚRODKI DO ŁATWEGO I NIE WYMAGAJĄCEGO WYSIŁKU MANIPULOWANIA ŁADUNKAMI O WADZE DO 25 TON

Przegub przedłużeń podpór TCRSF/TCRDF 
umożliwia składanie ich na zewnątrz, w przeci-
wieństwie do przedłużeń podpór TCRDF, które 
są połączone przegubowo asymetrycznie i 
składają się na siebie do wewnątrz. W obu 
przypadkach przedłużenia stołu są używane 
tylko parami.

OBROTOWE PRZEDŁUŻENIA STOŁU: TCRSF/TCRDF

OBROTOWE PRZEDŁUŻENIA STOŁU : TCAF

Te przedłużenia stołu służą do szybkiej i 
bezpiecznej wymiany narzędzi na stole prasy. 
Są one na stałe przymocowane do przedniej 
części stołu prasy za pomocą wsporników 
zawiasowych. Mogą przyjąć dwie ustawione 
pozycje, pozycję roboczą i pozycję przesuwną, 
co zapewnia pełny dostęp do przodu prasy.

Przedłużenia stołu z nogami podporowymi 
szczególnie dobrze nadają się do długich 
narzędzi. Dzięki prostej konstrukcji są produktem 
niedrogim.
Dostępna jest również wersja odpinana.

PRZEDŁUŻENIA STOŁU Z NOGAMI WSPIERAJĄCYMI 

L (mm) >         800          1000        1250         1500

TCRSF/TCRDF        4 tony           •              •              •               •
6 ton           •              •              •               •

L (mm) >         800          1000        1250         1500

TCAF 4 tony           •              •              •               •
6 ton           •              •              •               •

L (mm) >        1250        1600        2000         2500

TCPP 10 ton           •              •              •                
16 ton •              •               •

L

L
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Zmotoryzowane przedłużenia stołu są 
jednoczęściowej konstrukcji integrującej 
przedłużenia stołu w celu podparcia 
narzędzia oraz system pchania i ciągnięcia.
System pchania i ciągnięcia może być 
uruchamiany silnikiem pneumatycznym lub 
hydraulicznym.
Ten sam system można dostosować do 
różnych pras i do różnych rozmiarów 
narzędzi. Cały zestaw można przenosić za 
pomocą dźwigu lub wózka widłowego.

Konfiguracja klienta:

- dla jednego narzędzia 15 ton (4500x1800 mm)
- dla dwóch narzędzi 8 ton (1200x1800 mm)
- dla trzech narzędzi.

Dzięki hydraulicznej poprzeczce możliwe jest 
przenoszenie narzędzia bez wysiłku i 
progresywnie. W zależności od ładowanych 
narzędzi stosowane są różne systemy 
mocowania.

ZDEJMOWANY STÓŁ ZAŁADUNKOWY

dla narzędzia 15-tonowego dla narzędzia 8-tonowego

fhp[ZĲkŦ[d_W ijeĲk p de]Wc_ feZfehemoc_ Ze GH jed

ZDEJMOWANE ZMOTORYZOWANE PRZEDŁUŻENIA STOŁU

- Bez połączenia 
mechanicznego

- Solidna konstrukcja 
mechaniczna

- Zsynchronizowany napęd 
hydrauliczny

- Max. pojemność : 16 ton
- Ref. : TCPPM

pcejehopemWdo ijob fhp[ZĲkŦW`ťYo Ze GL jed dWhpŮZp_
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Elementy transferowe do stołu prasy ze szczelinami

MODUŁ MECHANICZNY MODUŁ HYDRAULICZNY

Łożyska kulowe Rolki Łożyska kulowe Rolki Model

2000 kg 4000 kg 4000 kg 8000 kg  18

3000 kg 6000 kg 6000 kg 12.000 kg  22

3600 kg 7200 kg 7200 kg 14.400 kg  28

5000 kg 10.000 kg 10.000 kg 20.000 kg     36

Przesuwanie narzędzia na stole prasy może być prawdziwym 
kłopotem, ale integrując te segmenty ze stołem prasy, 
początkowe tarcia całkowicie znikną.
Przenoszenie narzędzi będzie całkowicie bezpieczne, prawie 
bez wysiłku i szybsze niż kiedykolwiek wcześniej.
Zaoszczędzisz również czas podczas czyszczenia, ponieważ 
jednoczęściowa konstrukcja zapobiega gromadzeniu się 
wiórów.

SZYNY Z ŁOŻYSKAMI KULOWYMI LUB SZYNY ROLKOWE

TYPY MODUŁÓW

DOSTĘPNE SĄ DWA WZORY:
- Wersja mechaniczna wykonana jest ze sprężyny, 

która jest ściskana podczas zaciskania narzędzia.
- Wersja hydrauliczna posiada moduły, które 

poruszają się w górę i w dół podobnie do siłownika 
hydraulicznego jednostronnego działania. System 
jest obsługiwany ręcznie przez operatora.

Jednostka hydrauliczna => strona 13

stół prasy

narzędzie prasy

Powyższy przykład: Maksymalna nośność segmentu 3 m (minimalna nośność zakresu : 86 
mm) W przypadku długości poniżej 3000 mm prosimy o kontakt !

BB CC BB CC

z rolkami łożyska kulowe

MODUŁY HYDRAULICZNE I MECHANICZNE

Wszystkie specyfikacje dostępne na www.ventor.pl 9

Zmniejszenie MSD (zaburzeń mięśniowo-szkieletowych)

WKŁAD DO PRASY

TYP MONTAŻU Standardowy stop : BS Boczny stop : BL

Wersja gładka

Pojedynczy moduł montowany w korpusie, 
umożliwiający łatwe montowanie w łożu prasy.

Dostępne: korpus gładki lub gwintowany
z kulkami lub rolkami

3 METRY DŁUGOŚCI W JEDNOCZĘŚCIOWYM WZORNICTWIE

Aby dopasować się do każdego rodzaju zasto-
sowań, dostępne są dwa rodzaje ograniczników.
- BS „ekonomiczny”: trzymany przez jedną lub 

więcej śrub.
Stół prasy musi być przewiercony i 
nagwintowany.

- BL „szybki montaż”: utrzymywany przez 
boczne dokręcenie w szczelinie. Nie jest 
wymagana obróbka stołu prasy.

c

b

h

a

W przypadku dalszych zapytań skontaktuj się 
z nami, a zaprojektujemy produkt spełniający 

Twoje specyficzne potrzeby

Gniazdo a           b          c          h

18 mm 18        30       12       30

22 mm 22        37       16       38

28 mm 28        46       20       48

36 mm 36        56       25       61

GNIAZDA DOSTOSOWANEGNIAZDA STANDARDOWE

Wymiary standardowych gniazd 
ustanowionych przez DIN 650 STANDARD

Gniazdo a mini    a maxi     h mini    h maxi

18 mm 18         22         29         38

22 mm 20         28         37         48

28 mm 26         36         44         61

36 mm 32         36         54         86

Średnica korpusu (mm) Wersja Ciężar (kg)

Mechaniczny Hydrauliczny

30 Kula 40 80

30 Rolki 80 160

35 Kula 60 125

35 Rolki 120 250

Nasze segmenty, wykonane z wytłaczanego stopu 
aluminium o wysokiej wytrzymałości, są nie do 
poddania.
Dzięki jednoczęściowej konstrukcji ryzyko wycieku 
jest zminimalizowane. Jego konfiguracja jest 
niezawodna i szybka.
Po wyposażeniu w moduł segment jest całkowicie 
szczelny i nie mogą do niego wnikać opiłki. 
Niektóre niestandardowe segmenty mogą być 
wykonane na życzenie.

Wersja 
gwintowana

info@ventor.pl
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Ręczne dokręcanie zacisków

NAJPROSTSZE I NAJTAŃSZE ROZWIĄZANIE NA RYNKU

ZACISKI MECHANICZNE STEROWANE DŹWIGNIĄ

Docisk działa dzięki dźwigni obsługiwanej 
mechanicznie przez samoblokującą krzywkę. 
Zaciski zostały specjalnie zaprojektowane, aby 
rozwiązać bardzo delikatne problemy występujące 
podczas mocowania narzędzia do łoża prasy.

Dokręcanie ich kluczem w kształcie litery T 
umożliwia łatwe i bezwysiłkowe osiągnięcie 
momentu dokręcania od 80 do 100 Nm, czyli siły 
docisku od 12 do 25 kN.

Siła zacisku uzyskana z zacisków CA jest zwykle 
wyższa niż siła zaciskania konwencjonalnych 
systemów zaciskowych, która ogólnie zawiera się 
między 6,8 a 7,2 kN dla układu ze śrubami i 
nakrętkami.

Nakrętki wzmacniające siłę są zaciskami 
dokręcanymi ręcznie. Pozwalają bez wysiłku 
uzyskać bardzo duże siły docisku.

ZACISKI „NAKRĘTKOWE” Z DOKRĘCANIEM RĘCZNYM

              Model Siła (kN)                Suw (mm)

             CAS - 0 16 5,8
             CAS - 1 18 3,1
             CAS - 2 20 3,4
             CAS - 3 24 4,2
             CAD - 2 20 3,4
             CAD - 3 24 4,2
             CAM - 1 18 3,1
             CAM - 2 20 3,4
             CAM - 3 24 4,2

Stół prasy

Siła mocowania (kN) 60 100 150 200

RMCA • • • •
RMCA - P • • • •
RMCA - B • • • •

        RMCA RMCAB RMCAP

CAS CAD CAM

Suw

Wszystkie specyfikacje dostępne na www.ventor.pl

Mocowanie prasy i hydrauliczne

MOCOWANIE AZOTEM : NHLC

- Zacisk azotowy z hydraulicznym odblokowaniem
- Szybkie mocowanie narzędziem o standardowej 
grubości

- Brak ciśnienia na wężu podczas pracy prasy
- Siła zacisku generowana przez azot jest znacznie 
bardziej stabilna niż nacisk sprężyny mechanicznej.

- Kontrola ciśnienia azotu za pomocą manometru
Jednostka hydrauliczna => strona 13

MOCOWANIE HYDRAULICZNE : HLC

-
-

Prosty i niedrogi: zacisk z dźwignią hydrauliczną. 
Siła mocowania jest pobierana bezpośrednio z 
ciśnienia hydraulicznego.

Jednostka hydrauliczna => strona 13

NAKRĘTKA MOCUJĄCA : HTB

- Kompaktowe
- Siła mocowania jest pobierana bezpośrednio 

z ciśnienia hydraulicznego.

Jednostka hydrauliczna => strona 13

F

ROZWIĄZANIE MOCOWANIA BEZ UŻYCIA SPECJALNEGO KLUCZA / PRZYRZĄDÓW MONTAŻOWYCH

Siła mocowania (kN)          20            40            60            100

        Suw NHLC (mm)            5             6,4            8             9,5

Siła mocowania (kN)          20            40            60            100

         Suw HLC (mm)            6              7              8               8

Siła mocowania (kN)          28            44            72            102

         Suw HTB (mm)            6              6              6               6

Suw

F

N2
azote

nitrogèneF azote

Suw

Suw

11info@ventor.pl
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