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SCHMALZ Klemapparatuur voor roostertafels. 
 
De Schmalz vacuümblokken voor roostertafels maken op een eenvoudige manier een flexibel gebruik 
van uw roostertafel mogelijk, dit zonder complexe installaties.  De antislip bevestiging zorgt voor een 
goede klemming, zelfs bij hoge bewerkingskrachten.  Dit maakt alle vijf-assige bewerkingen mogelijk 
zonder een slijtplaat te moeten gebruiken. 
 
 
SCHMALZ Vacuüm blokzuigers VCBL-R  
 
De VCBL-R blokzuigers zijn geschikt voor alle gangbare 
roostertafels (sleufbreedte 6-7,5mm en sleufdiepte 6-
7mm).  Eenvoudige en snelle positionering door middel 
van het bijhorende positionering inzetstuk.  Er zijn drie 
verschillende werkhoogtes 25 – 45 en 125mm en drie 
mogelijke afmetingen van het bovenste vacuüm oppervlakte 110x110 – 160x96 en 
160x160 mm. 
 
SCHMALZ Adapterplaat ISAP-R 
 
De adapterplaat 175x175mm wordt rechtstreeks op de 
roostertafel gestoken en is geschikt voor gemengd gebruik 
met de gewone vacuümblokken.  De adapterplaat kan 
worden uitgerust met vier zuignappen waardoor deze 
uitermate geschikt is voor het klemmen van kleine en 
delicate vormen. Dankzij de tussenringen kan de 
werkhoogte naar wens worden aangepast. De vacuümcups 
zijn verkrijgbaar in drie afmetingen 80x80 –  80x40 en 80x28mm. 
 
SCHMALZ Adapterplaat AP-R 
 
Deze adapterplaat is speciaal ontworpen voor het 
gebruik van VCLB-B vacuümblokken op de roostertafels 
en wordt rechtstreeks op het rooster van de CNC 
machine geplaatst. De VCLB-B blokken kunnen in elke 
richting in de adapterplaat geplaatst worden dit in 
stappen van 15° waardoor ze perfect te oriënteren zijn.  
De VCLB-B vacuümblokken zijn verkrijgbaar in drie werkhoogtes 29 - 48 en 74 mm.  
 
SCHMALZ Mechanische klemmen VCMC-R 
 
De mechanische klemmen worden met vacuüm bediend 
en zijn geschikt voor alle gangbare roostergeometriën.  
Deze klemmen zijn bijzonder geschikt voor smalle en 
gebogen werkstukken zoals frame onderdelen.  Als de 
klemoppervlakte onvoldoende is, kunnen de klemmen 
tijdens de bewerking mechanisch worden vastgezet.  De 
te klemmen houtdikte is tussen de 10 en de 100mm.  
 


