
UW VOORDELEN

 ■ Snelle gereedschapswissel
 ■ Korte stilstandtijden
 ■ Veilige opname
 ■ Lange levensduur
 ■ Precieze gereedschap  

opspanning

IN ÉÉN OOGOPSLAG

 ■ Corrosiebestendiger staal
 ■ Kogelgelagerde spantangmoer 

met trapeziumdraad
 ■ Speciale spanner voor  

eenvoudig en veilig onderhoud
 ■ Voor kolfdiameter 3-25 mm
 ■ Op korte termijn leverbaar

Spantanghouders zijn echte werk-
paarden en zorgen vaak over lange 
tijd voor goede bewerkingsresulta-
ten bij veelvoudige inzet. Dat laat de 
spantanghouder niet onaangeroerd. 
Er kan corrosie ontstaan wat de pres-
tatie negatief beïnvloed.

Met de dagelijkse uitdagingen in het 
oog heeft Leitz een innovatief span-
tangensysteem uit roestvrij staal (NiRo) 
ontwikkeld, die een extreem hoge mate 
van flexibiliteit met een enorme levens-
duur verenigt. Met deze NiRo span-
tanghouder Premium kunnen complexe 
bewerkingsopgaven snel en zonder 
problemen onder de knie gekregen 
worden.

NiRo 
spantanghouder 
Premium 
Duurzaam, precies en krachtig



www.leitz.org

KWALITEIT

Proceszekerheid over lange tijd

 ■ Hoognauwkeurige en functie zekere 
gereedschapopspanning

 ■ Lange levensduur door gebruik van 
corrosie bestendig staal

 ■ Hoogste spankrachten en rondloop-
nauwkeurigheid met OZ-Spantangen

EFFICIËNTIE & PRODUCTIVITEIT

Gereedschap met de hoogste  
prestatie eisen precies en veilig 
opspannen

 ■ Kortere stilstandtijden door snelle 
ongecompliceerde gereedschaps-
wissel

 ■ Grotere beschikbaarheid van  
machines door kortere stilstandtijden

 ■ Hogere gereedschapstandtijd door 
hogere rondloopnauwkeurigheid

FLEXIBILITEIT

Voor de meest uiteenlopende  
inzetmogelijkheden

 ■ Voor het veilig opspannen van de 
meest uiteenlopende kolfgereed-
schappen

 ■ Inzet ook in krappe omstandigheden 
door een zeer slank design

Uw voordelen door …
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NiRo spantang-
houder Premium: 
duurzaam, precies 
en krachtig!

2-voudig
HOGERE SPANKRACHTEN 
BIJ VERGELIJKBAAR  
AANTREKMOMENT  
(80 NM)

-100 %
CORROSIE DOOR GEBRUIK 
VAN ROESTVRIJ STAAL

-15 %
SLANKERE GEOMETRIE  
IN VERGELIJKING MET 
GEBRUIKELIJKE  
SPANTANGOPNAMES


