
De evolutie van de corpuslijmtang REVO

Met meer kracht en veiligheid in een nieuw design

Werkstukken met een gevoelig oppervlak kunnen
evenwijdig aan elkaar worden gespannen en gespreid

- ook achter en zijdelings van de rail, Zelfs hoeken en
vetschoven randen of spitse en ronde oppervlakken
kunnen perfect worden afgesteld:
I door extreem spanvlakken die haaks op de rail zijn

aangebracht

r door drie afneembare beschermkappen waar
geen lijm aan hecht en die bestand zijn tegen
lakken en vetoplossende middelen

I door werkstuksteunen, waardoor contact
tussen het werkstuk en de rail wordt
vermeden

De lijmtangen bieden enorm veel toepassingsmogelijkheden:
I door slimme accessoires, zoals de zwenkadapter, de framepers-set,

de lijmtangverlenging en de tafelklem

¡ door de ergonomisch gevormde 2-componenten-kunststof handgreep met
inbus kan de spankracht gemakkelijk worden opgebracht (max. koppel 17 Nm)

I door de traploos verstelbare kop bij de vario-uitvoering KREV kan de lijmtang
voor een optimale verdeling van het gewicht in het midden op het werkstuk
worden geplaatst

Gewoon beter.

U pakt met tot 8.000 N spankracht
veilig aan:

r door de met metaal verstevigde kunst-
stofbehuizing

r door de verbeterde glilbeugel met dubbele
glijbeveiliging: Deze zorgt dat de lijmtang
steeds de ingestelde spankracht aanhoudt
en voorkomt in ongespannen toestand dat
de glijbeugel onbedoeld wegglijdt
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r Spankracht tot 8.000 N

r Zeer grote parallelle spanvlakken met

3 afneembare beschermkappen

r Met metaal versterkte kunststofbehuizing

en verbeterde glijbeugel met dubbele glij-

beveiliging voor meer power en veiligheid:

De ingestelde spankracht wordt behouden

en in ongespannen toestand kan de

glijbeugel niet onbedoeld wegglijden

I Zonder gereedschap om te zetten naar

spreidfu nctie

I Hoogwaardige 2-componenten-kunststof

handgreep met inbus voor het gemakkelijk

opbrengen van de spankracht
(max. draaimoment 17 Nm)

r KREV met traploos verstelbaar en

fixeerbaar bovendeel, voor optimale
positionering op het werkstuk

r KRE-VO past op alle BESSEY corpus-

lijmtangen REVO KRE en KREV evenals

KR en KBV

r Adapter met zwenkbare spanbekken van

-15' tot +15' zwenkbereik

r Spannen op schuine en parallelle vlakken

r ZB-verpakt

r Variabele kozijnpers (van 30 cm tot
250 cm) met vier 90' hoeken

r Spandruk met 2 ingelegde klemmen per

hoek afzonderlijk instelbaar

r Licht gewicht/ Eenvoudige montage

r ZB-verpakt

r Eenvoudige tussenverbinding uit stabiel alu-

minium voor het vergroten van de spanwijdte

r Met rode adapters voor de serie KBE/ KREV

en KB / KRV zonder adapters voor de serie K

r ZB-verpakt
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Corpuslijmtang BEV0 KRE en Vario Corpusliimtang REV0 KBEV

KRE30-2K 300 95 255-390 29 x I 2,15 2

KRE60-2K 600 95 255-730 29 x I 2,76 2

KRE80-2K 800 95 255-930 29 x I 3,10 2

KRE1 00-2K 1 000 95 255-1 1 30 29 x I 3,45 2

KRE125-2K 1250 95 255-1355 29 x I 3,87 2

KBE'I50-2K 1500 95 255-16'10 29 x I 4,28 2

KRE200-2K 2000 95 255-2080 29 x I 5,09 2

KBE250 2K 2500 95 255-2580 29 x 9 6,05 2

KBEVI 00 2K 1 000 95 260-1 1 30 29 x I 3,85 2

KBEV150-2K 1500 95 260-1610 29 x I 4,25 2

KREV200-2K 2000 95 260-2080 29 x 9 5,30 2

KBEV250-2K 2500 95 260-2580 29 x 9 6,30 2

Verplaatsbare vaste bek KRE-V0

B¡¡toln¿
gerchikt

vo0f 6b ø

KRE VO KREV / KRE / KRV / KR 0,59 1

Adapter corpuslijmtang KB-AS, zwenkbaar (2 st./verp.)

Bestolnr.
gerchik

v00f 6b Ø

KB AS KREV / KRE / KRV / KR 0,17 12

Framepersset KP

Bestclnr.
geschikt 6r fl

KP KREV/KRE/KRV/KR/K

lnhoud: 4 Bailkoppelingen en 4 adapters

0,55 12

Verlenging voor corpuslijmtangen KBX

Begtelnr.
geschikt

v00r 6b fl

KBXZO KBEV / KRE / KRV / KR / K 0,75 12
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MKE Tafelklem TK6

r Speciaal voor doe-het-zelvers- en huis-

houdelijke toepassingen

r Speciale accessoires voor hoekklemmen

WS 3/WS 6, schroefklemmen S 10 en

corpuslijmtang BEVO KRE / KREV en

KR / KRV

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ¡ Mühlwiesenstraße 40 ¡ 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany

ton +49 7142 401-0 ¡ tax +4971424n1-452 t E-Mail: info@bessey,de r www.bessey.de

Bestelnr. 6? fl
N II-
TK6 KREV / KRE / KBV / KR 0,1 O 1 O


