Geartvinge GearKlamp
Fantastisk i områder med lidt plads

BESSEY præsenterer verdensnyhed, geartvingen GearKlamp GK: tvingen,
der klarer spændearbejde perfekt og komfortabelt selv dér, hvor der ikke
er meget plads. Den er endda velegnet til at blive brugt på steder, hvor der
tidligere ikke eller kun vanskeligt kunne håndteres med s pændeværktøjer.

Enestående, kompakt design
Geartvingen GearKlamp er meget fleksibel og kan
endda bruges i områder med kun lidt plads:
Q vha. mekanikken, der er anmeldt som patent,
adskilles grebet fra spindlen og positioneres
rundt omkring skinnen
Q vha. krydsprisme på overdel sikres tilspænding
på runde, spidse og kantede dele

Ergonomisk i brug

Robust teknik

Udviklingen var også fokuseret på at overholde BESSEYs kvalitetsløfte, og således overbeviser geartvingen også ved sin lange
levetid:
Q ved brugen af førsteklasses materialer som f.eks. glasfiberforstærket polyamid til over- og underdel samt sejhærdet
og bruneret stål til hulprofilskinnen
Q vha. glidebøjlens kunststofhus beskyttes drivmekanikken
mod støv og spåner

Der er investeret meget knowhow i spændeteknikken, der gør arbejdet komfortabelt for
brugeren:
Q vha. det førsteklasses 2-komponentkunststofgreb til fast greb
Q vha. hurtigforskyde-tasten til hurtig justering
af glidebøjlen
Q vha. den svingbare trykplade til perfekt
tilpasning til emnet

GK in Action
YouTube-kanal

Geartvinge GearKlamp
Fantastisk i områder med lidt plads

Spænding foran en
lukket flade er ikke
mulig med klassiske
skrue- og armtvinger
pga. grebets positionering, da grebet ikke
kan betjenes.

Risikoen for be
skadigelse af emnet
øges i trænge arbejds
områder, hvis spændeværktøjer bruges med
udragende dele.

Spændingen i
smalle åbninger
kan føre til problemer,
hvis der bruges
klassiske skrue- og
armtvinger, da grebet
forhindrer, at tvingen
placeres rigtigt.

Den nye geartvinge GearKlamp GK fra BESSEY gør dette muligt på en komfortabel måde –
uden yderligere hjælpemidler, uden ergonomiske indskrænkninger og uden risiko for beskadigelser






Geartvinge GearKlamp GK
Bestillings-nr. Spændvidde Udladning

GK15
GK30
GK45
GK60

Q
Q
Q

mm

mm

mm

kg

stk.

150
300
450
600

60
60
60
60

19 x 6
19 x 6
19 x 6
19 x 6

0,62
0,73
0,84
0,95

6
6
6
6

V3

Førsteklasses 2-komponent-kunststofgreb er anbragt omkring skinnen
til brug i områder med kun lidt plads
Spændkraft indtil 2.000 N
Letgående trapezgevindspindel med svingbar trykplade
Tilspændingsknap til hurtig forskydning af glidebøjlen
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