
GearKlamp 
Works “big” in a small space 

 

  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
BESSEY представя първият по рода си в света 
GearKlamp GK: Стягата, която удобно притиска по 
идеален начин - дори и в най-тесните пространства. 
Например, компактният BESSEY GearKlamp GK може 
да се използва умело дори на места, които преди това 
са били трудни или невъзможни за затягане.  

 

Уникален дизайн 
GearKlamp може да се използва и в много 
малки пространства: 
 Благодарение на патентования механизъм, които 

разделя дръжката от шпиндела  
 Благодарение на кръстосаните V-канали в горната 

част за сигурно задържане на кръгли и остри компоненти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стабилна технология 
Спазването на обещанието за качество на BESSEY беше 
фокус в разработката и за това стягата е и печеливш избор: 
 Благодарение на използването на 

висококачествени материали, като полиамид подсилен 
с фибростъкло за горната и долната част, както и 
закалена шлайфана стомана за профилните релси. 

        Ергономичност  
Стягата съдържа всички видове технологии на 

затягане и гарантира на потребителя по-голям 
комфорт: 
 Благодарение на двукомпонентна 

дръжка 

 Бутон за бързо освобождаване и 
настройка 

 

 

 

GearKlamp – редукторни стяги 

Дори и в малки пространства 



GearKlamp 
Works “big” in a small space 

 

 

 
 

 
Затягането в тясна секция 
може да причини 
проблеми при 
използване на 
обикновени винтови 
стяги, тъй като дръжката 
пречи на правилното 
поставяне на стягата. 

 
Рискът от повреда на 
детайла и 
наранявания се 
увеличава при 
ограничени работни 
зони, когато се 
използват затягащи 
инструменти с 
изпъкнали 
компоненти 

 

Захващането пред 

затворена повърхност 

не е възможно поради 
позиционирането на 
дръжката с 

класически винтови 
стяги, тъй като 
дръжката не може да 
бъде използвана.                        

                                                                        Новият GearKlamp GK от BESSEY - 
без допълнителни средства, с повишена ергономичност и намален риск от повреда 

или нараняване 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

GearKlamp GK 

 

                                                     Висококачествена двукомпонентна пластмасова  дръжка  
 Затягаща сила до 2,000 N 
 Трапецовиден шпиндел с накланяща се плоча 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter 

Order-No. Opening 
Throat 
depth 

Rail 
 

 
 

 
 

 mm mm mm kg qty. V3 

GK15 150 60 25 x 12 0.62 6  

GK30 300 60 25 x 12 0.73 6  

GK45 450 60 25 x 12 0.84 6  

GK60 600 60 25 x 12 0.95 6  

Вашият доставчик: 
Ритбул ЕООД 

Гр. София, ул. Ст. Л. Костов 16 

+359 2 439 78 45 

office@rittbul.bg 

www.rittbul.bg 
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