
®

Duża wydajność Strong performance

_ Bardzo kompaktowa konstrukcja z dużą kompensacją 
niewyważenia uchwytu 
Very compact design with a big plane surface

_
High rigidity

_ Wysokie przenoszenie momentu obrotowego
High torque transmission

_ Przystosowane do wysokich prędkości obrotowych
Suitable for high rpm 

Wysoka precyzja  High precision

_ Bardzo wysoka dokładność ruchu obrotowego 
poniżej 5 µm na 30 mm
Very high concentricity < 5µm by 30 mm protrusion

_ Wysoka dokładność powtarzania
High repeat accuracy

_ Pozbawione luzów centrowanie stożka
Centering of taper is free of play

Łatwa obsługa Easy handling

_ Czas wymiany narzędzia poniżej 20 sekund
Tool change < 20 seconds

_

Single-hand handling without special tools and torque 
wrench

_ Automatyczna funkcja wypychania
Automatic ejection feature

Najlepsze bezpieczeństwo Best Safety

_ Wyposażony w zamek bezpieczeństwa
Included with safety bayonet catch

_ Spełnia wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/EG
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Wysoka sztywność
Obsługa jedną ręką bez specjalnego narzędzia i klucza 
dynamometrycznego

Fullfills machinery directive 2006/42/EG
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Dzięki Sauter Solid�x® zredukują Państwo czasy przezbrojenia maszyny 
®  

Kompletna wymiana
narzędzia  

Wymiana narzędzia 
przy narzędziu 
napędzanym

 
  

Toolchange  
complete  Toolchange at  

general driven  
tools
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 40 %
oszczędność

saving

PLN PLN

 90 %
oszczędność

saving
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