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SCHMALZ Klemapparatuur voor consoletafels van SCM/Morbidelli. 
 

De Schmalz vacuüm klemapparatuur voor SCM/Morbidelli, is speciaal ontworpen voor consoletafels 
van SCM/Morbidelli en volledig compatibel met de OEM-vacuümblokken waardoor een gemengde 
werking mogelijk is.  SCM/Morbidelli is een geregistreerd en beschermd handelsmerk, de hier 
vermelde producten zijn producten van J. Schmalz GmbH die zijn ontworpen voor CNC-
bewerkingscentra van SCM/Morbidelli. 
Het TV-systeem van SCM = S1-systeem van Schmalz met een consolebreedte van 72mm. 
Het TVS-systeem van SCM = S1-systeem van Schmalz met slangaansluiting en een consolebreedte 
van 72mm.   
Het TVN-systeem van SCM = S4-systeem van Schmalz met een consolebreedte van 109mm. 
 
 
SCHMALZ Vacuüm blokzuigers VCBL-S 
 
De VCBL-C blokzuigers zijn verkrijgbaar in twee 
werkhoogtes 32,7 en 50mm en voorzien van een 
tastventiel.  Ook zijn er vijf mogelijke afmetingen van 
het bovenste vacuümmatje 120x50 - 125x75 - 130x30 
– 120x120(S1) en 140x130mm. Sommige van deze 
blokken zijn zowel in dwarse als in 360° draaibare 
uitvoering verkrijgbaar.  
 
SCHMALZ Adapterplaat ISAP-S 
 
De adapterplaat 195x195mm wordt direct op de 
vacuümtoevoer van de console geplaatst.  Ze kan 
voorzien worden van maximum vier zuignappen 
waardoor ze bijzonder geschikt zijn voor kleine, 
smalle, gebogen werkstukken.  Het modulaire concept 
met koppelbare afstandsringen maakt verschillende 
werkhoogtes mogelijk. Deze zuignappen zijn verkrijgbaar in de afmetingen 80x80 - 80x40 en 
80x28mm.  
 
SCHMALZ Adapterplaat AP-S4 
 
Deze adapterplaat is speciaal ontworpen voor het 
gebruik van VCLB-B vacuümblokken op de 
SCM/Morbedelli consoletafel. Ze wordt gebruikt op 
de S4 consoles (breedte 109mm) en wordt 
mechanisch aan de console bevestigd.  De VCLB-B 
blokken kunnen in elke richting in de adapterplaat 
geplaatst worden dit in stappen van 15° waardoor ze perfect te oriënteren zijn.  Er zijn vier mogelijke 
afmetingen van het bovenste vacuümmatje te verkrijgen 120x50 – 125x75 – 130x30 en 140x130mm. 
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SCHMALZ Mechanische klemmen VCMC-S 
 
De mechanische klemmen voor SCM/Morbidelli 
worden mechanisch aan de console bevestigd en 
worden via de vacuüm bediend.  De excentrische 
klemschijf kan in iedere richting worden gedraaid en 
is verkrijgbaar voor het S1 en S2-systeem.  Deze 
klemmen zijn bijzonder geschikt voor smalle 
werkstukken en frame onderdelen.  De te klemmen 
houtdikte is tussen de 12 en de 80 mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 


