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ROCKLOCK™

96 mm

Verkrijgbaar in staal
en aluminium

Alle 5th Axis RockLock™ houders maken gebruik
van de industriestandaard aantrekbout afstand
van 96 mm om de uitwisselbaarheid met Jergens,
Lang, en andere systemen te waarborgen

Alle modellen zijn
voorzien van TiN gecoate,
geharde, stalen lagers en
vergrendelingen

Nauwkeurige herhaalbaarheid van
minder dan 8 microns

Robuuste enkelvoudige
schroefaandrijving

Het 5th Axis RockLock™ systeem kan worden geïntegreerd in alle verhogingen, piramides,
opspantorens of vrijwel al uw noodzakelijke opspaninrichtingen. Zijn eindeloze toepassingen
worden alleen beperkt door de verbeelding.
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96 mm aantrekbout afstand

Stalen plaatsbepaling
functies

< 8 micron herhaalbaarheid

Enkelvoudige aandrijving

Past op alle machine
uitvoeringen en modellen

Eenvoudige montage op
machine

96 mm

Machineklem

ROCKLOCK™

Middelgrote of grote machineklem

Top module met adapter

Top module

Aantrekbouten met
schroefdraad

Voetstuk of verhoging met/
96 mm aantrekbout afstand

Centreerring voor
centreernauwkeurigheid

Gepatenteerd
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ROCKLOCK™

Top module 96 mm

96 mm

R96-DM12
Materiaal kleiner dan 25 mm

R96-DM25
Materiaal kleiner dan 75 mm

R96-CER40
Rond materiaal tot 25 mm

V552M / V562M
Middelgrote zelfcentrerende
machineklem
zie pagina 18 voor meer
informatie
(Aantrekbouten worden apart
verkocht)

R96-DM50
Materiaal 50 mm en groter
DV56 / DV510
Machineklem met
tweevoudige basis

R96-V75100
Kleine zelfcentrerende machineklem

V6105M
Grote zelfcentrerende
machineklem

Top modules zijn verkrijgbaar voor de volledige lijn van 5th Axis producten en uitwisselbaar met vele
96 mm systemen - zie pagina 9 voor meer informatie.
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Snelwisselsysteem

96 mm

RL96A-38

RL96-679010

RL96-6760

RL96A-4816

RL96A-411

RL96A-3613

ROCKLOCK™

RL96-56

RL96A-90DEG

RL96A-3003

Voor meer RockLock™ Snelwissel opties
zie pag. 5 - 8.
Gepatenteerd
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ROCKLOCK™

Bodemplaten

96 mm

RL96S-56 staal, 100 mm hartafstand
RL96A-56 aluminium, 100 mm hartafstand

RL96S-679010 staal, 90° boutpatroon
RL96A-679010 aluminium, 90°
boutpatroon

RL96S-6760 staal, 60° boutpatroon
RL96A-6760 aluminium, 60° boutpatroon

Technische gegevens

Montage

Afmeting

RL96S-56

156 mm x 126 mm x 30 mm

2x M12 bouten @ 100 mm

Staal

RL96A-56

156 mm x 126 mm x 30 mm

2x M12 bouten @ 100 mm

Aluminium

RL96S-6760

156 mm x 174 mm x 30 mm

4x M12 bouten @ 60° op Ø 170 mm

Staal

RL96A-6760

156 mm x 174 mm x 30 mm

4x M12 bouten @ 60° op Ø 170 mm

Aluminium

RL96S-679010

156 mm x 156 mm x 30 mm

4x M10 bouten @ 90° op Ø 184 mm

Staal

RL96A-679010

156 mm x 156 mm x 30 mm

4x M10 bouten @ 90° op Ø 184 mm

Aluminium

* CAD modellen beschikbaar voor downloaden op www.5thaxis.com
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Materiaal
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Verhogingen

96 mm

RL96A-4816
Geïntegreerde multi-positie
verhoging (enkel / dubbel)
100 mm hoogte

RL96A- 411 aluminium, 90° boutpatroon
Geïntegreerd Ø 276 mm x 100 mm hoogte

Technische
gegevens

Afmeting

ROCKLOCK™

RL96A-38 aluminium, 90° en 60°
boutpatroon
Geïntegreerd Ø 202 mm x 75 mm hoogte

RL96A-3915
2-Delige multi-positie verhoging (enkel / dubbel)
80 mm hoogte

Montage

Materiaal

RL96A-38

Ø 202 mm x 75 mm hoogte

4x M12 bouten @ 90° op Ø 178 mm of
3x M12 bouten @ 120° op Ø 178 mm

Aluminium

RL96A-411

Ø 276 mm x 100 mm hoogte

4x M12 bouten @ 90° op Ø 252 mm

Aluminium

RL96A-4816

400 mm x 200 mm x 100 mm 4x M16 bouten @ 126 mm x 360 mm rechthoek of
4x M12 bouten @ 160 mm x 320 mm rechthoek

Aluminium

RL96A-3915

381 mm x 230 mm x 80 mm

Aluminium

4x M16 bouten @ 200 mm

* CAD modellen beschikbaar voor downloaden op www.5thaxis.com
Gepatenteerd
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ROCKLOCK™

Sub-platen

96 mm

RL96A-3613S1 aluminium, multi-positie plaat
(enkel / dubbel)

RL96A-3613S2 aluminium, multi-positie plaat
(enkel / dubbel)

• Aangepaste multi-positie platen verkrijgbaar
• Voor afmetingen en verschillende
configuraties kunt u contact opnemen of
e-mailen met de dealer/importeur.

RL96A-90DEG aluminium,
90° rechte hoekplaat

Technische
gegevens

Afmeting

Montage

RL96A-90DEG

156 mm x 149 mm x 200 mm

RockLock 96 mm aantrekbouten of
2x bouten M12 @ 100 mm

Aluminium

RL96A-3613S1

156 mm x 338 mm x 30 mm

2x M12 bouten @ 48 mm vanaf het midden
2x M12 bouten @ 125 mm vanaf het midden

Aluminium

RL96A-3613S2

156 mm x 338 mm x 30 mm

4x M12 bouten gelijk verdeeld @ 80 mm

Aluminium

* CAD modellen beschikbaar voor downloaden op www.5thaxis.com
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Materiaal
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Opspantorens

96 mm

ROCKLOCK™

RL96A-3002 / RL96S-3002
Opspantoren, tweezijdig,
300 mm base*, 400 mm hoogte
Gietijzer of aluminium constructie
Verharde, stalen lagers en vergrendelingen

RL96A-3003 / RL96S-3003
Opspantoren, 3 zijdig,
300 mm base*, 400 mm hoogte
Gietijzer of aluminium constructie
Verharde, stalen lagers en vergrendelingen

* Het RockLock™-systeem kan eenvoudig worden
geïntegreerd in andere opspantoren afmetingen en
configuraties.
E-mail ons een kopie van uw tafel tekening en de
configuratie die u zoekt.

Technische gegevens

Afmeting

Materiaal

Montage

RL96A-3002

300 mm x 300 mm Machine specifiek

Aluminium

RL96S-3002

300 mm x 300 mm Machine specifiek

Gietijzer

RL96A-3003

300 mm x 300 mm Machine specifiek

Aluminium

RL96S-3003

300 mm x 300 mm Machine specifiek

Gietijzer

* CAD modellen beschikbaar voor downloaden op www.5thaxis.com
Gepatenteerd
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ROCKLOCK™

Top module

96 mm

R96-DM12
R96-CER40

R96-DM12X2

R96-DM25

R96-DM50

Technische
gegevens

R96-V75100
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*Totale hoogte

Gemonteerde houder

R96-DM12

67,4 mm

DM12 - zie pagina 22

R96-DM12X2

67,4 mm

DM12 - zie pagina 22

R96-DM25

75,4 mm

DM25 - zie pagina 22

R96-DM50

76,4 mm

DM50 - zie pagina 22

R96-CER40

81,3 mm

CER40 - zie pagina 22

R96-V75100

87,9 mm

V75100 - zie pagina 18

* De hoogte wordt gemeten vanaf de onderkant van het voetstuk tot het
bovenste oppervlak van de gemonteerde houder.
* CAD modellen beschikbaar voor downloaden op www.5thaxis.com

52 mm

Nieuw in 2018! Het

52 mm systeem

R52-DM12

ROCKLOCK™

Het 52 mm RockLock™- systeem is nu verkrijgbaar. Als u een
snelwissel oplossing met een kleinere afmeting nodig hebt, is het
52 mm RockLock™- systeem het antwoord. Extra configuraties
voor snelwissel platen zijn gedurende het hele jaar verkrijgbaar.

RL52A-44
RL52S-44
R52-DM12X2

V75100 75 mm x 100 mm
Aantrekbouten worden
afzonderlijk verkocht

PS16F
Aantrekbouten

R52-DM25

Technische
gegevens

R52-DM50

Technische
gegevens

*Totale hoogte

Gemonteerde houder

R52-DM12

51 mm

DM12 - zie pagina 22

R52-DM12X2

51 mm

DM12 - zie pagina 22

R52-DM25

55 mm

DM25 - zie pagina 22

R52-DM50

63 mm

DM50 - zie pagina 22

Afmeting

Montage

Materiaal

RL52A-44

103,5 mm x 103,5 mm x 25 mm

82 mm vierkant

Aluminium

RL52S-44

103,5 mm x 103,5 mm x 25 mm

82 mm vierkant

Staal

* De hoogte wordt gemeten vanaf de onderkant van het voetstuk tot het bovenste oppervlak van
de gemonteerde houder.
* CAD modellen beschikbaar voor downloaden op www.5thaxis.com
Gepatenteerd
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ROCKLOCK™

Voorbeelden
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96 mm

96 mm

96mm

Set-up voorbeelden

RockLock Base
RL96A-90DEG

Frees zijden 2-5

RL96S-3003
RL96S-3003
2, 3 300mm
Tombstone, 33 sided
sided
•• Tombstone,
300mm
•• Cast
Cast iron
iron or
or aluminum
aluminum construction
construction
Hardened steel
steel bushings
bushings and
and locks
locks
•• Hardened

on
on
ks
ks

Draai 90°

ROCKLOCK™

Frees zijden 1,

Frees zijde 1

F
 rees zijden
4 en 5
RL96A-3613S2

RL96A-3002
Opspantoren, 2-zijdig, 300 mm
Gietijzer of aluminium constructie
Geharde, stalen lagers en vergrendelingen

Procescontrole op CMM
Multi-positie
platen
voor verticale/horizontale
Multi-position
plates
for vertical
vertical
horizontal machines
machines
Multi-position
plates
for
// horizontal
machines
2
tot
5
positie
2
to
5
position
plates
available
2 to 5 position plates availableplaten beschikbaar

Spanwijdte multi-posities voor een groot onderdeel

Spanofmultiple
multiple
positions for
for large
large part
part of
of vise
vise
Span
positions
een machineklem

tes
available
es available
products
roducts

Gepatenteerd
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Modulepakket

96 mm

Het ultieme modulepakket omvat: V562M met PS20F aantrekbouten, R96-DM12X2, R96-

ROCKLOCK™

DM25, R96-DM50, R96-CER40, R96-V75100, RL96-MP
master laadbord, bevestigingsmateriaal, zwaluwstaartfrees
met inzetstukken

R96-DM12X2
R96-CER40

R96-DM25

R96-V75100

R96-DM50
V562M

Bevestigingsmateriaal
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RL96-MP

Zwaluwstaartfrees

Aangepaste modulepakketten verkrijgbaar
Neem contact met ons op voor meer
modulepakket samenstellingen

Modulepakket

96 mm
Het premium zwaluwstaart pakket omvat:

ROCKLOCK™

R96-DM12X2

R96-DM12X2, R96-DM25, R96-DM50, R96-CER40,
RL96-MP master laadbord, bevestigingsmateriaal,
zwaluwstaartfrees met inzetstukken

R96-DM25

R96-DM50
R96-CER40

Bevestigingsmateriaal

RL96-MP

Het premium machineklempakket omvat:

V562M

Bevestigingsmateriaal

Zwaluwstaartfrees
V562M met PS20F Aantrekbouten,
R96-V75100, RL96-MP master laadbord,
bevestigingsmateriaal, zwaluwstaartfrees met
inzetstukken

R96-V75100

RL96-MP

Zwaluwstaartfrees
Gepatenteerd
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Positiebepaling opties

96 mm

Hoe plaatst u RockLock™-producten:

ROCKLOCK™

RL96-MP Stalen master laadbord voor de
uitlijning van radiale en axiale positie
• Precisie boring om het midden aan te geven
• Precisie kanten om draairichting aan te
geven

RL96-MP
Master laadbord

Centreren propijzer / Positiebepaling sets
Onze positiebepaling sets maken van set-ups een fluitje
van een cent. De sets bevatten inbusbouten, t-moeren en
een roestvrijstalen naaf voor de positiebepaling. Metrische
en Inch sets zijn beide verkrijgbaar.
Merk en model van de machine zijn vereist bij het bestellen
om te zorgen voor een correcte montage.

Sets zijn verkrijgbaar voor alle merken en modellen:
DMG/Mori
Haas
Mazak
Okuma
Matsuura
Makino
Feeler

GF Machines
Hermle
Grob
Fanuc
Yasda
OKK
Kitmura

Hurco
Hardinge
Nikken
Koma
Doosan
Datron
YCM

Neem contact met ons op om de juiste set voor uw
machine te vinden.
* Aangepaste sets zijn verkrijgbaar als uw merk of
model niet in ons standaard aanbod voorkomt.
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96 mm

Accessoires

ROCKLOCK™

RL96-KD688
Kurt machineklem adapter
222,25 mm x 338 mm x 19,8 mm
193,68 mm bout afstand

R96-Blank
Bewerkbare RockLock™ Blank

PS20F
Aantrekbouten, gehard staal
Afzonderlijk of in bulk verpakkingen van 20 of 48
verkrijgbaar

PS20F-4PY
Set van 3 standaard aantrekbouten met 1
gemodificeerde aantrekbout & poka-yoke

PS20F-PY
Enkelvoudige gemodificeerde aantrekbout met
poka-yoke

Gepatenteerd
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Zelfcentrerende machineklemmen

Ingebouwde 45° zwaluwstaart kan
worden gebruikt voor extra klemkracht

Snel verwisselbare
klemmen zonder
de machineklem te
demonteren

▶ +/- 13 micron in het midden
0,013 mm zelfcen
trerende ▶
▶

METRISCHE
MACHINEKLEM

nauwkeurigheid

▶

Laag profiel
zelfcentrerende
machineklem
Grootste draadas
in zijn klasse

Directe montage met standaardafstand om te
draaien, t-sleuf en opspantorens voorgeboord
voor RockLock™ aantrekbouten
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Voorgeboord voor
aantrekbouten

Gehard staal

+/- 13 micron in het midden

Grote draadas

Klemmen zijn eenvoudig te
verwijderen

Eenvoudige montage op
machine

5Th Axis zelfcentrerende metrische machineklemmen

V552M 75 mm x 125 mm

V6105M 150 mm x 250 mm

V562M 125 mm x 150 mm

METRISCHE
MACHINEKLEM

V75100 75 mm x 100 mm

Technische
gegevens

Afmeting

Klem breedte

Klembereik

Klemkracht

Draaimoment
5
machineklem
montage

V75100

75 mm x 100 mm x 56,13 mm

75 mm

0-100 mm

13,50 kN @ 61,01 Nm 61,01 Nm

V552M

125,73 mm x 127 mm x 73,66 mm

125,73 mm

0-127 mm

16,01 kN @ 61,01 Nm 74,57 Nm

V562M

125,73 mm x 152,4 mm x 73,66 mm

125,73 mm

0-152,4 mm

16,01 kN @ 61,01 Nm 74,57 Nm

V6105M

149,86 mm x 254 mm x 93,98 mm

149,86 mm

0-254 mm

16,01 kN @ 61,01 Nm 101,69 Nm

* CAD modellen beschikbaar voor downloaden op www.5thaxis.com

Gepatenteerd
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Bankschroeven met tweevoudige basis DV56 & DV510

DV56 Machineklem
basis

TWEEVOUDIGE
MACHINEKLEM

Technische
gegevens

DV510 Machineklem
basis
Afmeting

Klembreedte

Klembereik

Klemkracht

Draaimoment
machineklem
montage

DV56

125,73 mm x 152,4 mm x 41,3 mm 125,73 mm

0-139,7 mm

16,01 kN @ 61,01 Nm

74,57 Nm

DV510

125,73 mm x 254 mm x 41,3 mm

0-241,3 mm

16,01 kN @ 61,01 Nm

74,57 Nm

125,73 mm

Tweevoudige basis met harde klemset
DV56-3R met 25,4 mm center klem uitwisselbaar
met DV56 en DV510
Klemhoogte 31,75 mm

DV510-3R met 50,8 mm center klem uitwisselbaar met
DV510
Klemhoogte 31,75 mm

* Klemsets worden afzonderlijk van het voetstuk
verkocht

B

A

Tweevoudige basis bewerkbare klemset
DV56-MJ uitwisselbaar met DV56
DV510-MJ uitwisselbaar met DV510
Bewerkbare klemhoogte 47,625 mm
*Klemsets worden afzonderlijk van het voetstuk verkocht

C

A

B

D

E

Uitwisselbaar met RockLock™- systeem
19

Gepatenteerd

Snel verwisselbare klemmen zonder de
machineklem te demonteren
Verwijder de middelste klem voor
eenvoudige conversie van tweevoudige
basis naar een enkelvoudige vaste
klembasis

C

Thermisch behandelde staal constructie

D

Compact design (maximale werk envelop)

E

Standaard bout afstand
(2x M12 bouten @ 100 mm)

Bankschroeven met tweevoudige basis
DV56

2 middelgrote onderdelen
(tot 57 mm met omgekeerde klemmen)

1 groot onderdeel
(tot 139,7 mm met omgekeerde and vaste klemmen)

Zachte klemmen

TWEEVOUDIGE
MACHINEKLEM

2 kleine onderdelen

DV510
DV510

2 kleine of middelgrote
onderdelen

1 Groot onderdeel
(tot 241,3 mm met omgekeerde en vaste klemmen)

2 middelgrote onderdelen
(tot 108 mm met DV56-3R)
(tot 95 mm met DV510-3R)

Zachte klemmen

Gepatenteerd
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Zwaluwstaart houders

Nauwkeurige herhaalbaarheid

HOUDERS

45° zwaluwstaart hoek

21

Kleine afmeting
Gehard, stalen klem en blok

Gepatenteerd

Kleine afmeting

Stalen constructie

Verwijderbare richtpennen

Enkelvoudige
aandrijving

Ongekende klemkracht

Eenvoudige montage op
machine

Houders

DM12
Materiaal kleiner dan 25 mm

HOUDERS

DM25
Materiaal kleiner dan 75 mm

DM50
Materiaal 50 mm en groter

CER40
Past in standaard ETW40 spantangen voor rond materiaal tot 25 mm

Technische
Totale breedte
gegevens

Totale
hoogte

Minimale
materiaal
afmeting

Zwaluwstaart
diepte

DM12

32 mm

19 mm

12 mm

2,54 mm

DM25

37 mm

27 mm

25 mm

2,54 mm

DM50

50 mm

38 mm

50 mm

5,08 mm

* CAD modellen beschikbaar voor downloaden op www.5thaxis.com
Gepatenteerd
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Piramides & automatisering
Voor materiaal kleiner dan 25 mm
Deze 4-zijdige piramide gebruikt DM12
zwaluwstaart houders. De oriëntatie van de houders
op de piramide garandeert optimale toegankelijkheid
voor meerdere onderdelen.
• Het modulaire ontwerp maakt het mogelijk dat
houders kunnen worden toegevoegd of verwijderd,
afhankelijk van de lengte van het werkstuk
• Dit zorgt voor maximale flexibiliteit

AUTOMATISERING

• Bewerk tot 12 onderdelen op deze compacte unit
• RockLock™ montage
PM1-DM12
Inclusief 12ea DM12

Maximaliseer de efficiëntie van het laadbord
Deze compacte piramide gebruikt vier DM25
zwaluwstaart houders.
• De kleine afmeting zorgt ervoor dat er geen ruimte
verloren gaat waardoor gelijktijdige bewerking van
vier onderdelen mogelijk is
• Bewerk meer onderdelen per cyclus en
minimaliseer laadbord en tool wissel
• Deze veelzijdige houder kan gemonteerd worden
op tappen, laadborden en machinetafels enz.
• RockLock™ montage

PM2-DM25
Inclusief 4ea DM25

Machineklemmen zijn verkrijgbaar voor de volgende
gepallettiseerde systemen:
• Erowa
• System 3R
• Matsuura
* Raadpleeg de website of neem contact op voor meer
merken en modellen.
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Piramides & automatisering

▶
PY30RL96-56 30º hoek
voor gebruik met 120° tilt
PY20RL96-56 20º hoek
voor gebruik met 110° tilt

Ø380 mm

▶

AUTOMATISERING

3-Zijdige machineklem
piramide met (3) RL96A-56

• Piramides zijn uitwisselbaar met 96 mm RockLock™ top modules
• Top modules kunnen worden gemonteerd in een verticale of horizontale
oriëntatie
• Merk en model van de machine zijn vereist bij het bestellen om te zorgen
voor een correcte montage

Gepatenteerd
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Accessoires

Bewerkbare 6061 aluminium klemmen
Metrisch:

ACCESSORIES

VAJ75 75 mm x 45 mm x 25 mm uitwisselbaar met V75100
VAJ52M 125 mm x 50 mm x 34 mm uitwisselbaar met V562M /
V552M
VAJ610M 151 mm x 78 mm x 47 mm uitwisselbaar met V6105M

Bewerkbare 1018 stalen klemmen
Metrisch:
VSJ75 75 mm x 45 mm x 25 mm uitwisselbaar met V75100
VSJ52M 125 mm x 50 mm x 34 mm uitwisselbaar met V562M / V552M
VSJ610M 151 mm x 78 mm x 47 mm uitwisselbaar met V6105M

Binnenkort verkrijgbaar. . . Anti-lift klemmen

Zwaluwstaartfrezen
DC 1750-M
45° Indexeerbare zwaluwstaartfrees, 25 mm
inspanpen
DC 1750-M60
60º Indexeerbare zwaluwstaartfrees, 25 mm
inspanpen

* uitwisselbaar met Raptor en andere 60º zwaluwstaart systemen

DC1750-B
Inzetstukken voor zwaluwstaartfrees

* uitwisselbaar met alle 5th Axis Zwaluwstaartfrezen
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Accessoires

DJ6 Grijperklemmen
De DJ6 grijperklemmen met ingebouwde 45°
zwaluwstaarten zijn de perfecte accessoire voor uw
6-inch machineklem. De klemmen zijn thermisch
behandeld en nauwkeurig geslepen voor superieure
herhaalbaarheid en duurzaamheid.
• Geschikt voor standaard 6" Kurt machineklem
• 25 mm stap diepte
• 45° ingebouwde zwaluwstaart
• 55 HRC en TiN gecoat

ACCESSORIES

Smalle klemmen
Onze 76,2 mm smalle klemmen zijn perfect als u een
beetje meer speling nodig heeft dan de standaard
125,73 mm klemmen.
NT5-M-uitwisselbaar met V552M & V562M

Duimschroeven
Duimschroeven worden meegeleverd met elke
machineklem.
Geschikt voor standaard 3/8-inch aandrijvingen.
Vervanging duimschroeven:
TS10 - Gebruikt op V75100
TS13 - Gebruikt op DV56, DV510, V552M en V562M
TS17 - Gebruikt op V6105M

Richtpennen met schroefdraad
Richtpennen worden meegeleverd met elke machineklem.
Vervanging richtpennen:
LP6 - 6 mm buitendiameter
LP8 - 8 mm buitendiameter
LP10 - 10 mm buitendiameter

Gepatenteerd
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