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SNELSPANNERS – ALGEMEENHEDEN MWN

Max. weerstandkracht

Max. draagwijdte

Snelspanners worden vooral gebruikt in de hout-, metaal-  
en kunststofindustrie voor serieproductie. 
Zij werken volgens het principe van de kniehefboom. 
De vergrendeling gebeurt automatisch door het verplaatsen  
van het drukpunt volgens 3 fasen: 
De snelspanner wordt bediend en bevindt zich nog voor het nulpunt
De 3 scharnierpunten van de kniehefboom liggen in dezelfde lijn van het nulpunt. In deze 
stand is de spankracht maximaal.
Om een zekere vergrendeling te verkrijgen en om loskomen door trillingen of krachtvaria-
ties te voorkomen, moet het nulpunt licht overschreden worden.
Voordelen van het principe: 
volledige en snelle opening. Het werkstuk is volledig vrij. 
Grote krachtvermenigvuldiging: met een kleine inspanning wordt een grotere spankracht 
verkregen.
Spankracht en houdkracht 
Het is eigenlijk niet aangewezen om bij snelspanners van een spankracht te spreken want 
deze kracht hangt vooral af van de door de gebruiker aangewende kracht en de positie op 
de spanarm van de spanvijs. Men spreekt dus eerder van een houd- of bevestigingskracht. 
Deze kracht is de maximale kracht waaraan de snelspanner zonder vervorming  
aan weerstaat in gesloten stand.
Uitvoering: 
- ergonomisch handvat uit 2 materialen (soepel gedeelte voor de contactoppervlakken  
 met de hand en harde delen aan de snelspanner). 
- veiligheidsspankop met geïntegreerde bescherming  
 en aanslag zonder mogelijkheid een vinger te klemmen. 
- een veiligheidssysteem voorkomt het verlies van de spanvijs. 
- de spanvijs kan snel geregeld worden door een rondsel-moer geleiding in de arm. 
- Vanaf grootte 2 wordt de snelspanner gemonteerd met grote nietverbindingen in RVS in   
 scharnierbussen uit gecementeerd staal. Door hun compactheid beschikken  
 de groottes 0 en 1 niet over dergelijke bussen. 
- gesmeerde scharnierpunten. 
- Spanvijs met afneembaar, rubberen drukstuk. 
- Twee aanslagposities zijn mogelijk.
Types van snelspanners: 
Er bestaan verschillende types: 
Horizontale type: de arm en het handvat zijn horizontaal in gesloten stand 
Verticale type: de arm is horizontaal en het handvat is verticaal in gesloten stand 
Push-Pull type: de stang kan in- of uitgaand in een rechte lijn bewegen tussen  
twee aanslagen. De snelspanner kan duwen of trekken.
Leverbaar in verschillende uitvoeringen: 
in verzinkt staal (standaard) 
in RVS (corrosiebestendig) 
in mat zwart verzinkt staal voor optische meting 
met veiligheidsvergrendeling (bestendig tegen hevige trillingen)

20 SAUTERELLES 

Sous réserve de modifications techniques.

Sauterelles tirées

N° 6830
Sauterelle tirée
à bras d‘appui ouvert et embase horizontale. 
Zinguée et passivée. Rivets en acier inoxydable montés, sur les modèles  
2 à 5, dans des douilles cémentées. Points d‘articulation graissés.  
Poignée ergonomique bi matière résistante aux huiles. Sécurité en  
bout de bras d‘appui pour éviter la sortie de la vis de placage. 
Complète avec vis de placage trempée et revenue, zinguée n° 6890.

Code Modèle F1
[kN]

F2
[kN]

Vis de  
placage

Poids
[g]

93005 0 0,25 0,4 M4x25 35
93013 1 0,8 1,1 M5x30 105
93021 2 1,0 1,2 M6x35 185
93039 3 1,8 2,5 M8x45 320
93047 4 2,0 3,0 M8x65 700
93054 5 3,0 5,0 M8x65 1080

Livrable également en «ACIER INOXYDABLE» (n° 
6830NI) et en modèle galvanisé noir mat (n° 6830B)!
Remarque:
Possibilité de capteur de position pour le modèle 3, 
voir n° 6897S, page 91. 

Tableau des cotes

Code Modèle A B C D D1 E F H H1 H2 HW min. HW max. I K L L1 M M1 N P α

93005 0 4 28 13,6 4,6 - 9,0 5 14,5 23,0 34 -5,0 0,6 7,5 6,25 - 79 16,0 - 25,0 25,5 90°
93013 1 5 42 14,0 5,2 - 18,6 8 19,0 30,0 49 -4,0 2,0 10,0 5,50 - 120 20,3 - 34,0 34,0 90°
93021 2 6 64 26,0 5,6 5,6 32,0 16 24,0 45,0 68 -1,6 5,0 13,0 6,00 12,7 162 24,5 28,5 42,0 38,0 90°
93039 3 8 73 25,7 6,5 5,1 36,0 36 32,0 48,5 86 -2,0 9,0 15,0 7,00 - 206 26,8 31,6 44,5 50,0 90°
93047 4 10 113 41,0 8,5 8,5 63,0 27 45,0 75,0 115 -4,0 24,0 20,0 8,00 20,5 281 36,0 43,0 58,0 57,0 90°
93054 5 10 123 41,5 8,5 - 78,0 16 46,0 73,0 128 -1,5 25,0 25,0 12,50 - 321 41,5 - 58,0 77,0 90°

Sauterelle tirée avec  
capteur de position

Modèle 2, 3, 4 Modèle 5Modèle 0 Modèle 1
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La nouvelle poignée ergonomique 
bi-matière allongée améliore le confort 

d‘util isation. La partie souple est au contact 

de la main et la partie plus dur est directement 

sur la sauterelle.

Rivets en acier inox et bagues 

d’articulation cémentées, graissées 

au montage garantissent une longue 

et régu-lière durée de vie.

L‘angle d‘ouverture peut être modifié 

en insérant une tige de butée.

Vis de placage avec  

embout caoutchouc amovible.

La vis de placage (8.8) se règle  

rapidement par l‘intermédiaire d‘un  

écrou-rondelle guidé dans un bras  

de serrage.

Un système de sécurité évite 
la perte de la vis de placage. 
Convient à l‘introduction ultérieure 

de vis de placage préassemblées.

Articulation et butée avec protection anti 
coincement et butée intégrée sans possibilité 

d‘intervention manuelle.

LES CARACTÉRISTIQUES 

DE NOS SAUTERELLES  

EN UN COUP D‘ŒIL

Sous réserve de modifications techniques.

... sur les sauterelles

 SAUTERELLES 7

> Poignée bi-matière ergonomique

> Articulation et butée avec protection anti coincement

> Sécurité anti-perte pour les vis de placage

> Rivets en acier inoxydable

> Patin caoutchouc amovible

Veiligheidsspankop met geïntegreerde bescherming  
en aanslag zonder mogelijkheid een vinger te klemmen.

 
Den veiligheidssysteem voorkomt  
het verlies van de spanvijs. 
de spanvijs kan snel geregeld worden door 
een rondsel-moer geleiding in de arm.

Vanaf grootte 2 wordt de snelspanner gemonteerd 
met grote nietverbindingen in RVS  
in scharnierbussen uit gecementeerd staal.

Spanvijs met afneembaar, rubberen drukstuk. 

Twee aanslagposities zijn mogelijk.

Ergonomisch handvat uit 2 materialen  
(soepel gedeelte voor de contactoppervlakken  
met de hand en harde delen aan de snelspanner).

De drukschroef kan snel geregeld worden door middel 
van een rondselmoer die in de arm glijdt.

Op aanvraag :  
handvat met andere kleuren, oranje, blauw, geel, groen, 
zwart, i.p.v. rood.


