


….. Frezelemede 
yeni Standard!

Albrecht APC …..

YENİ:

Ø 3mm.
den
Ø 32 mm. ye 
kadar takım 
bağlama.



* Gövde toleransı h6 olan silindirik şaftlı bütün kesici 
takım bağlamaları için

* Bakım gerektirmeyen mekanik sıkma sistemi

* 2,5 x D boyunda Hassasiyet : ≤ 3 µm 

* Çok yüksek tutma torku
Örn. Ø = 12 mm takım için > 200 Nm.



….. hafif açılı pens koniği ve hassas 
bir sonsuz dişli kombinasyonu 
ile kolay takım tutma ve takım 
değiştirme düzeneği

Patentli sıkma sistemi …..

….. Hassas takım kullanımı 
ile daha uzun takım ömrü





c

….. Hassas takım kullanımı ile 
daha uzun takım ömrü





16 MnCr5 cut with solid carbide endmill 12 mm with 6 flutes,
ae = 0,5 mm, ap = 24 mm
rpm = 6.635 and speed of feed = 4.379 mm/min





Vibrasyonsuz 
çalışılan 
derinlik:
3,0 mm

Malzeme: CK 45, 3-ağızlı Ø10 mm parmak freze, n:5412 1/dev, f: 974 mm/dk.



Schrumpfen Hydrodehn

Malzeme: CK 45, 3-ağızlı Ø10 mm parmak freze, n:5412 1/dev, f: 974 mm/dk.

Vibrasyonsuz çalışılan 
derinlik:

MAX. 6,0 mm



Schrumpfen Hydrodehn

Malzeme: CK 45, 3-ağızlı Ø10 mm parmak freze, n:5412 1/dev, f: 974 mm/dk.



Schrumpfen Hydrodehn

APC tutucu ile Ø10,0 mm. ye 
kadar vlbrasyon görülmemiştir.

Malzeme: CK 45, 3-ağızlı Ø10 mm parmak freze, n:5412 1/dev, f: 974 mm/dk.

Almanya University Ulm’de Prof. Dr. Ing. M. Kaufeld
Tarafından yapılan çalışma verileri









STANDART APC 

İnce ve kısa
Ø3 - Ø14 mm. arası

DAR ALANLAR İÇİN APC

Ø3 - Ø20 mm. arası
veya

Ø20 - Ø32 mm. arası
İnce ve uzun

Ø3 - Ø14 mm. arası



Dar ve uzun APC



İnce ve kısa APC



APC pens : Soğutma suyu Pens içinden opsiyonu



AMC Micro uzatmalı tutucu:

Pens çapları:
Ø1,0 - Ø6,0 mm. arası

Uzatma takımın bağlanması 
APC içinden arkadan
yapılır.

….. Hassas takım kullanımı 
ile daha uzun takım ömrü



Pensli
uzatmalar

Çeneli
uzatmalar

….. Hassas takım kullanımı ile 
daha uzun takım ömrü



 Kapasite: Ø0,2 - Ø1,5 arası veya Ø1,5 -Ø3,0 mm. arası
 Salgı sapması: max. 10 µm
 fine balanced with rest unbalance U </= 0,5 gmm per kg 
 Sıkma arka taraftan hex (allen) anahtar ile yapılır
 HSK25, 32 and 40 Form E olarak mevcuttur

0,2 - 1,5 mm Ø takım boyu
HSK 25 Form E 20 mm 42 mm
HSK 32 Form E 20 mm 50 mm
HSK 40 Form E 20 mm 50 mm

1,5 - 3,0 mm Ø takım boyu 
HSK 25 Form E 20 mm 42 mm
HSK 32 Form E 20 mm 50 mm
HSK 40 Form E 20 mm 50 mm

….. Hassas takım kullanımı 
ile daha uzun takım ömrü
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APC Takımların Shrink Takımlara karşı 
mukayesesi

+ Yaklaşık 1,3 defa daha fazla kuvvetle sıkma ( 200 Nm to 150 Nm at 
D=12 mm ).
+ 1,6-misli defa daha fazla takım ömrü (iç nemle ve hassasiyet özellikleri 
mukayesesi ile)
+ Malzeme yorulması yok, shrink takımlarda çekme oranı 3% 
olduğundan sıkma kuvvetinin iletilmesinde şaft toleransı son derece 
önemlidir.
+ Pahalı ek cihaz yatırımına ve kullanımına ihtiyaç yoktur

- Düşük yatırım maliyeti,
- Isıtma ve soğutma ile geçirilen zaman kaybı yok
- Isıtma cihazının bozulması dolaysı ile üretim durması/ kaybı 

yok
+ Sadece pens değişimi ile aynı takımı heryerde kullanabilme
+ Tezgah üzerinde bile takım değişimi.
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APC Takımların Hidrolik Takımlara karşı 
mukayesesi

+ Yaklaşık 3 misline varan daha kuvvetli sıkma ( 200 Nm to 80 Nm at 
D=12 mm.).
+ 1,3- misli defa daha fazla takım ömrü (iç nemle ve hassasiyet özellikleri 
mukayesesi ile)
+ Bakım yok, akışkan sızması yok (APC Mekanik çalışır).ranı 3% 
olduğundan sıkma kuvvetinin iletilmesinde şaft toleransı son derece 
önemlidir.
+ Her çap takım değişiminde kullanılan penslerde;

- ara parça (intermediate link) yok,
- ara parça (intermediate link) olmadığından daha iyi salgı erişimi

+ Takım olmaksızın yapılacak yanlış sıkmalarda hasar riski yok
+ Sıcaklık dayanımı 150°C(Hidrolik takımlarda sıcaklık dayanımı Max. 80°C).



Uygulama: Parti imalat

Müşteri: Almanya’da küçük bir firma

İhtiyaç: - Delme, kılavuz çekme, frezeleme ile esnek parti imalatları.
- Malzeme: Aluminyum 
- İşmili Koniği: DIN 69871 –SK40
- flexible system, no shrinking

Çözüm: - 60 ad.x APC. ve 4-20mm. arası pens

Avantajları: 
- daha iyi imalat kalitesi ve daha önce kullanılan 
kullanılan yandan kilitlemeli takımlara göre
daha temiz yüzey çıkarması

- Pahalı cihaz yatırımı yok
- Farklı çaplar için tek tutucu



Uygulama: Takım Taşlama

Müşteri: Almanya’da kesici takım üreticisi

ihtiyaç: - Kesici takımın taşlama süresince tutulması
- Takım ve çapın kolay değişimi
- taşlama için ince uzun tutucu tipi.

Çözüm: - 10ad.x APC ince uzun tip tutucu

Avantajları:
- Yüksek hassasiyet ve tezgahta kolay

uygulama
- ince tip olmasına rağmen, taşlama 

sırasında verimli hasarsız çalışma.



….. Hassas takım kullanımı ile daha 
uzun takım ömrü

….. Takım tutucu sistemlerinde 
yeni Standard!
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