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carbo-arm
...rugalmas..

...kedvező árú...

...ergonómikus…

...flexibel...

...preisgünstig...

...ergonomisch …

...flexible... 

...well priced... 

...ergonomic … 

 

...flexible...

...well priced...

Szénszálerősítésű nyomatékkarok
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Egy  – Munkahelyes – Szerelőasztal
single – assembly – workplace    

Rugalmasan felépíthető igazítva a csavarozási 
helyzetekhez 
- Vízszintes
- Függőleges
- Ferde

flexible processing of tightening operations 
possible 
- horizontal 
- vertical
- warped

Pld.
- Mobil hidraulika

- Szelep összeszerelés -
- Gépjárműipar
- Előszerelő állomás
- Megújuló energia :

- Napelem panel összeszerelés

e.g. 
- mobile hydraulic 
- valve assembly 
- automotive 
- pre assembly places 

-renewable erergy technology: 
- solar panel assembly 

Sorozatgyártás
serial – assembly  

Pld.
- Részegység szerelés
- Motorszerelés
- Fogaskerék szerkezetek
- Tengely szerkezetek
- Végszerelési munkák

e.g. 
- module assembly
- Interiors 
- engine assembly 
- transmission assembly 
- axle assembly 
- final assembly 

carbo-arm Alkalmazások  carbo-arm application range
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carbo-arm Moduláris rendszer   carbo-arm series

A termék előnyei

 Csuklós karimás felfüggesztés vízszintesen vagy
függőlegesen futó profilokhoz

 Nagy merevség, kis súly , könnyű használhatóság

 Felfogja a ráerősített gép nyomatékreakcióját

 Könnyen és fáradság nélkül elérhetőek vele a
csavarpozíciók, így leveszi a terhet a dolgozóról.

 Gyors szállíthatóság
 A hasznos teher beállítható rajta
 Karbantartást nem igényel
 Az adott munkaállomás feladataihoz rugalmasan

alakítható


A beépítési méreteket az alábbiakban látja.

product advantages: 

 articulation flange for direct suspension on
horizontal or vertical running profiles.

 high stiffness an smooth handling with minimum
net weight

 supports torque reaction of working machines

 high mobility, so difficult to access tightening
positions are easy and fatigue proof to handle

 short delivery times

 payload adjustable

 maintenance free

 flexible setting for  your work station

 complete range of accessories for applications
available

dimensions see dimension sheet! 

carbo-arm 220 

Típus
type Kód

max. nyomaték reakció
max. reaction torque 

max. Terhelés
max. load

Kinyúlás max.
stroke max

Minimális hossz
length L=min.

Teljes hossz
length L=max. 

carbo-arm 055 kurz ca055s 55Nm 55N 659 mm 544mm 1203mm 

carbo-arm 055 mittel ca055m 55Nm 55N 1058 mm 744mm 1802mm 

carbo-arm 055 lang ca055l 35Nm 55N 1458 mm 944mm 2402mm 

carbo-arm 220 kurz ca220s 220Nm 75N 590 mm 606mm 1196mm 

carbo-arm 220 mittel ca220m 180Nm 75N 990 mm 806mm 1796mm 

carbo-arm 220 lang ca220l 160Nm 75N 1390 mm 1006mm 2396mm 

carbo-arm 400 kurz ca400s 400Nm 210N 528mm 672mm 1200mm 

carbo-arm 400 mittel ca400m 350Nm 210N 928mm 872mm 1800mm 

carbo-arm 400 lang ca400l 300Nm 210N 1328mm 1072mm 2400mm 

carbo-arm 055 carbo-arm 400 

Sokféle kiegészítő elem kapható hozzá.
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carbo-arm Konfigurációs lehetőségek carbo-arm setup options

Példa 2:

Oldalsó sínprofilhoz rögzített carbo-arm , melyre 
rögzítve van egy sarokcsavarozó. A csavarozógép a 
szerelendő alkatrészhez képest függőlegesen 
helyezkedik el, a súlykiegyenlítést egy kocsipályára 
rögzített balancer biztosítja. 
Setup version 2: 

Fixed suspension of the carbo-arm horizontal on a 
vertical profile. Tightening direction vertical with angle 
head Nutrunner, weight compensation with tool balancer 
with trolley in crane rail. 

Konfigurationsmöglichkeit 2: 

Ortsfeste Anbindung des carbo-arm horizontal an 
vertikalem Profil. Schraubrichtung vertikal mit
Winkelschrauber. Gewichtsausgleich über Balancer mit
Fahrwagen an Laufschiene.

Setup version 2:

Fixed suspension of the carbo-arm horizontal on a 
vertical profile. Tightening direction vertical with angle 
head Nutrunner, weight compensation with tool balancer 
with trolley in crane rail.

Példa:1 
Oldalsó sínprofilhoz rögzített carbo-arm , melyre 
rögzítve van egy egyenes csavarozó. A 
csavarozógép a szerelendő alkatrészhez képest 
függőlegesen helyezkedik el, a súlykiegyenlítést egy 
kocsipályára rögzített balancer biztosítja. 

Setup version 1: 

Fixed suspension of the carbo-arm horizontal on a 
vertical profile. Tightening direction vertical with direct 
output nutrunner, weight compensation with tool 
balancer with trolley in crane rail. 

Példa 3:  

Felső sínprofilhoz rögzített carbo-arm , melyre  
rögzítve van egy pisztoly csavarozó. A csavarozógép a 
szerelendő alkatrészhez képest vízszintesen helyezkedik el, a 
súlykiegyenlítést egy kocsipályára rögzített balancer 
biztosítja. 

Setup version 3:  
 
Fixed suspension of the carbo-arm vertical on a 
horizontal profile. Tightening direction horizontal with 
pistol grip Nutrunner, weight compensation with tool 
balancer. 
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carbo-arm Konfigurációs lehetőségek carbo-arm setup options

carbo-arm Konfigurationsmöglichkeiten carbo-arm setup optionsPélda 4: 
Felső sínprofilhoz rögzített carbo-arm , melyre 
rögzítve van egy egyenes csavarozó. A 
csavarozógép a szerelendő alkatrészhez képest 
vízszintesen helyezkedik el, a súlykiegyenlítést 
egy kocsipályára rögzített balancer biztosítja. 
Setup version 4: 

Suspension of the carbo-arm vertical on a horizontal 
profile. Tightening direction horizontal with direct output 
Nutrunner, weight compensation with tool balancer. 

Konfigurationsmöglichkeit 4: 

Ortsfeste Anbindung des carbo-arm vertikal an
horizontalem Profil. Schraubrichtung horizontal mit
Geradschrauber. Gewichtsausgleich über Balancer.

Setup version 4: 

Suspension of the carbo-arm vertical on a horizontal
profile. Tightening direction horizontal with direct output
Nutrunner, weight compensation with tool balancer.

Példa 5:

Felső sínprofilhoz rögzített carbo-arm , melyre  
rögzítve van egy sarok csavarozó. A 
csavarozógép a szerelendő alkatrészhez képest 
vízszintesen helyezkedik el, a súlykiegyenlítést egy 
kocsipályára rögzített balancer biztosítja. 

Setup version 5: 

Fixed suspension of the carbo-arm vertical on a 
horizontal profile. Tightening direction horizontal with 
angle head Nutrunner, weight compensation with tool 
balancer. 

Példa 6:

Felső sínprofilhoz rögzített carbo-arm , melyre 
rögzítve van egy sarok csavarozó. A 
csavarozógép a szerelendő alkatrészhez képest 
vízszintesen helyezkedik el, a súlykiegyenlítést 
egy kocsipályára rögzített balancer biztosítja. 
Setup version 6: 

Fixed suspension of the carbo-arm vertical on a 
horizontal profile. Tightening direction horizontal with 
angle head Nutrunner, weight compensation with tool 
balancer. 
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carbo-arm Konfigurációs lehetőségek carbo-arm setup options

Példa 8:

A carbo-arm az oldalsó sínprofilhoz van rögzítve, a 
csavarozóra pedig egy csapágyazott  megfogót 
szereltünk mely körbeforgatható a kézbentartott sarok 
csavarozó tengelyén.  Így mindkét irányban, a 
szerelendő felülethez képest  vízszintes irányban  
szerelhetnek a géppel (jobb és bal) . A  súlykiegyenlítést 
egy kocsipályára rögzített balancer biztosítja.  

Setup version 8: 

 Suspension of the carbo-arm horizontal on a vertical 
 profile. Tightening direction from operators sight 
 horizontal from left to right and from right to left. turning 
 unit around hand held nutrunner axis. Installation turning 
 unit vertical. Weight compensation with tool balancer. 

Példa 7:
A carbo-arm a felső sínprofilhoz van rögzítve, a 
csavarozóra pedig egy csapágyazott  megfogót 
szereltünk mely körbeforgatható a kézbentartott 
csavarozó tengelyén. Így mindkét irányban, a szerelendő 
felülethez képest  vízszintes irányban  szerelhetnek a 
géppel (jobb és bal) . A  súlykiegyenlítést egy 
kocsipályára rögzített balancer biztosítja.  

Setup version 7: 

Suspension of the carbo-arm vertical on a horizontal 
profile. Tightening direction from operators sight 
horizontal from left to right and from right to left. turning 
unit around hand held nutrunner axis. Installation turning 
unit horizontal. Weight compensation with tool balancer. 
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carbo-arm Kiegészítő berendezések   carbo-arm accessories
[Geben Sie ein Zitat aus dem Dokument 

oder die Zusammenfassung eines 

interessanten Punktes ein. Sie können das 

Textfeld an einer beliebigen Stelle im 

Dokument positionieren. Verwenden Sie 

die Registerkarte 'Textfeldtools', wenn Sie 

das Format des Textfelds 'Textzitat'

ändern möchten.]

Gestelle, Handarbeitsplätze
frames, working places 

Gestelle, Handarbeitsplätze
frames, working places

Súlykiegyenlítők
tool balancer 

Merev szerszámtartók
fixed tool suspensions 

Forgó szerszámtartók
turnable tool  

Helyzetmérő rendszerek, helyzetérzékelők
position transducer, position control 

Sínek és sínkocsik
crane rails, trolleys 

Állványok, munkaállomások
Frames, working places 
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Sínek, sínkocsik   crane rails, trolleys

Laufschienen, Fahrwagen crane rails, trolleys

Állványok , kézi szerelőállomások frames, working places 

Gestelle, Handarbeitsplätze frames, working places

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyártó
manufacture 

A sín hossza
travel crane bridge 

Terhelés
load

AL-Profil 
AL-profile 

Felfüggesztési távolság
suspension distance 

eepos 1000mm 15kg 45x90 800 mm 

Keret hossza Keret szélessége                Keret magassága            
base frame length          base frame width base frame heigth 

Asztal magassága
desk heigth 

Munkalap
desk plate

1200mm 1000mm 2300mm 950mm Stahl / steel 

Egysávos futópálya 2 db állítható végütközővel, a 
mennyezethez 
való rögzítéshez 2 db  merev rögzítőelem Szállítókocsi 
mely a carbo-armhoz csatlakoztatható.
Gyártó: eepos, Helm, Demag (KBK)

Crane rail single lane, 2 pieces adjustable stop, 2  pieces rigid 
mounting, fixed design, for ceiling suspension on AL-profile. 
Trolley for suspension of the carbo-arm. 

Manufacturer: eepos, Helm, Demag (KBK) 

Rendelési példa / Ordering example: 

 
A keretet alumínium, vagy üvegszálerősítésű kompozit profilból 
állítjuk össze a vevő igénye alapján. Példa a méretezésre: 
Méretek: Hosszúságxszélességxmagasság kb. 
1200x1000x2300mm , alsó keret profilok:45x90 mm, 45x45mm 
kereszttartó profilok. A munkalap megválasztható fa t=40 mm 
vagy t=15 mm horganyzott acél.

Base frame, made with aluminum profiles, based on customers 
specifications. 
dimension e.g.= length x width x height ca. 1200x1000x2300mm, 
base made with profile 90x90mm, cross bars with 45x90mm profiles. 
Optionally desk plate made with wood t=40mm or steel  t=15mm 
galvanised. 

Rendelési példa:  Ordering example:

Gestell aus Aluminiumprofilen, nach kundenspezifischen Vorgaben
Maße z.B. Länge x Breite x Höhe etwa 1200x1000x2300mm, 
Untergestell aus Profilen 45x90mm, Querstreben aus 45x45mm
Profilen. Optional Tischplatte aus Holz t=40mm, oder Stahl t=15mm
galvanisch verzinkt. 

Base frame, made with aluminum profiles, based on customers
specifications.
dimension e.g.= length x width x height ca. 1200x1000x2300mm,
base made with profile 90x90mm, cross bars with 45x90mm profiles. 
Optionally desk plate made with wood t=40mm or steel  t=15mm 
galvanised.
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Típus
type

Code
Traglastbereich
capacity range

Seilauszug 
cable length

Gewicht 
weight

Artikel Nr. 
item no.

9311 BA9311 0,4 – 1 kg 1600 mm 0,6 kg 10423 
9312 BA9312 1 – 2 kg 1600 mm 0,6 kg 10422 
9313 BA9313 2 – 3 kg 1600 mm 0,7 kg 10319 

Typ 
type Code Traglastbereich/ 

capacity range 
Seilauszug 
cable length

Gewicht 
weight

Artikel Nr. 
item no.

9320 BA9320 1 – 2,5 kg 2000 mm 2,0 kg 22920 
9321 BA9321 2 – 4 kg 2000 mm 2,0 kg 10541 
9322 BA9322 4 – 6 kg 2000 mm 2,3 kg 10320 
9323 BA9323 6 – 8 kg 2000 mm 2,5 kg 10321 

Balancer      tool balancer

Seilbalancer tool balancer

Balancer Baureihe 9311-9313
- Stahldrahtseil und reibungsarme Seilführung 
- zusätzliche Sicherheitsaufhängung 
- stabiles Aluminium Druckgussgehäuse 
- einstellbarer Aufwärtshubanschlag
- isolierte Seilöse für Karabinerhaken 

Balancer series 9311-9313 
- steel cable and anti friction cable guide
- auxilary safety suspension
- aluminium body
- adjustable stroke limit device
- insulated becket for the hook

Balancer Baureihe 9311-9313
- Stahldrahtseil und reibungsarme Seilführung
- zusätzliche Sicherheitsaufhängung
- stabiles Aluminium Druckgussgehäuse
- einstellbarer Aufwärtshubanschlag
- isolierte Seilöse für Karabinerhaken

Balancer series 9311-9313
- steel cable and anti friction cable guide
- auxilary safety suspension
- aluminium body
- adjustable stroke limit device
- insulated becket for the hook Balancer szériaszáma 9320-9323 

- acél drótkötél, súrlódás csökkentő  
  kábelvezetővel 
-  Kiegészítő biztonsági felfüggesztés
- Stabil ALU öntvény ház -
-  Drótkötél kihúzhatósága állítható
- "Szigetelt" akasztóhorog

Balancer series 9320-9323 
- steel cable and anti friction cable guide 
- auxilary safety suspension 
- aluminium body 
- adjustable stroke limit device 
- insulated becket for the hook

Balancer Baureihe 9320-9323
- Stahldrahtseil und reibungsarme Seilführung
- zusätzliche Sicherheitsaufhängung
- stabiles Aluminium Druckgussgehäuse
- einstellbarer Aufwärtshubanschlag
- isolierte Seilöse für Karabinerhaken
- Federbruchsicherung

Balancer series 9320-9323
- steel cable and anti friction cable guide
- auxilary safety suspension
- aluminium body
- adjustable stroke limit device
- insulated becket for the hook

Balancer szériaszáma  9311-9313 
- acél drótkötél, súrlódás csökkentő kábelvezetővel
-  Kiegészítő biztonsági felfüggesztés
- Stabil ALU öntvény ház -
-  Drótkötél kihúzhatósága állítható
- "Szigetelt" akasztóhorog

Balancer series 9311-9313 
- steel cable and anti friction cable guide 
- auxilary safety suspension 
- aluminium body 
- adjustable stroke limit device
- insulated becket for the hook

Balancer Baureihe 9311-9313
- Stahldrahtseil und reibungsarme Seilführung
- zusätzliche Sicherheitsaufhängung
- stabiles Aluminium Druckgussgehäuse
- einstellbarer Aufwärtshubanschlag
- isolierte Seilöse für Karabinerhaken

Balancer series 9311-9313
- steel cable and anti friction cable guide
- auxilary safety suspension
- aluminium body
- adjustable stroke limit device
- insulated becket for the hook

Kód
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Balancer   tool balancer

 

 

Típus 
type

Code Teherbírás tart. 
capacity range 

Kábelhossz 
cable length

Tömeg 
weight

Cikkszám 
item no. 

9336 BA9336 2 – 4 kg 2500 mm 3,1 kg 10322 
9337 BA9337 4 – 6 kg 2500 mm 3,3 kg 10323 
9338 BA9338 6 – 8 kg 2500 mm 3,4 kg 10324 
9339 BA9339 8 – 10 kg 2500 mm 3,4 kg 10325 
9340 BA9340 10 – 14kg 2500 mm 3,6kg 10326 

Típus
type

Code Teherbírás tart. 
capacity range 

Kábelhossz 
cable length

Tömeg 
weight

Cikkszám 
 item no. 

9356 BA9356 10 – 14 kg 2000 mm 5,5 kg 10329 
9357 BA9357 14 – 18 kg 2000 mm 6,5 kg 10539 
9358 BA9358 18 – 22 kg 2000 mm 6 kg 10542 

Balancer szériaszáma 9336-9339 
- acél drótkötél, súrlódás csökkentő 
kábelvezetővel 
-  Kiegészítő biztonsági felfüggesztés 
- Stabil ALU öntvény ház -
-  Drótkötél kihúzhatósága állítható - 
"Szigetelt" akasztóhorog
- Rugótörés védelem

Balancer series 9336-9339 
- steel cable and anti friction cable guide 
- auxilary safety suspension 
- aluminium body 
- adjustable stroke limit device 
- insulated becket for the hook

- spring fracture protection

Balancer szériaszáma 9353-9359 
-  acél drótkötél, súrlódás csökkentő kábelvezetővel 
-  kiegészítő biztonsági felfüggesztés 
-  stabil ALU öntvény ház 
-  drótkötél kihúzhatósága állítható 
-  golyóscsapágyak 
- "szigetelt" akasztóhorog 
-  reteszelő eszköz 

Balancer series 9353-9359 
- steel cable and anti friction cable guide 
- auxilary safety suspension 
- aluminium body 
- adjustable stroke limit device 

- insulated becket for the hook 
- ball bearings 
- spring fracture protection 
- locking device 



Helyzetérzékelő rendszer position transducer 
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Kényelmes carbo-arm mágneses jeladókkal, maximum 2 
forgástengellyel. A jeladók Baumer IVO gyártmányok.A csavarok közötti 
minimális távolság  30 mm 

Elérhető kimenetek: 

- Inkrementális jeladók, handy-track 200 szükséges még hozzá. 

Abszolút jeladók csatlakoztatásához felhasználható interfészek: 

- Profibus 
- Profinet 
- RS485 
- SSI 

Alternatív interfészek kérésre 

Konfigurációs lehetőségek 1-8. 

Megjegyzés: A szabványos hossz Lmin és Lmax 60 mm-rel 

növekszik. 

equipment carbo-arm with position transducer for max. 2 pivot axes, rotary 
encoder brand Baumer-IVO, minimum distance between the bolts 30mm. 

available interfaces: 

- encoder incremental, required in combination with handy-track 200 

encoder absolute in combination with customer-side interface: 

- Profibus 
- Profinet 
- RS485 
- SSI 

alternative interfaces on request 

configuration setup: 1-8 

Advice: the extension length Lmin and Lmax increases compared of 
the standard lengths about 60mm. 

Rendelési példa: Ordering example: 

carbo-arm Típus 

carbo-arm
® 

type 
Jeladó Típusa 
Encoder type 

Interfész 

Interface 

ca055 Inkrementálisl / incremental Profibus 

ca220 abszolút/ absolute RS485 

http://www.jaeger-handling.de/


Útmérő rendszer position transducer 

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk, a képek eltérhetnek az eredetitől. /  Subject to all technical modifications. Images can differ from original. 

JÄGER Handling GmbH & Co.KG  Kocherweg 20   74429 Sulzbach-Laufen  Tel. 07976 / 911 80 0    www.jaeger-handling.de 16 

Bestellbeispiel: Ordering example: 

Kényelmes carbo-arm rendszer mágneses jeladóval. Egy 

Wenglor közelítésérzékelő szenzor lézersugara és 5 méter 

elektromos kábel van belevezetve a szénszálerősítésű 

csőszerkezetbe a cső nyitott végén keresztül. 

Elérhető kimenetek: 

- RS232, handy-track 200 

- 4-20mA, analóg 

- 0-10V, analóg 

- Profibus 

- Profinet 

Alternatív interfészek kérésre. 

Megjegyzés: A meghúzási végső pozíció érzékeléséhez figyelembe kell 
venni, hogy a carbo-arm teleszkópos csövének irányában a meghúzási 
pozíciónak minimum 40 mm-es relatív kihúzást kell biztosítania. 

Megjegyzés: A szabványos hossz Lmin és Lmax kb 110 mm-
rel növekszik. 

Konfigurációs lehetőségek: 3-7 

equipment carbo-arm with position transducer for telescopic axis, laser 
encoder, brand Wenglor, laser protection 2, inclusive connection cable 
with one end open, l=5m, measuring of distance inside the tubes. 

available interfaces: 

- RS232, required in combination with handy-track 200 
- 4-20mA, analoge 
- 0-10V, analoge 
- Profibus 
- Profinet 

alternative interfaces on request 

configuration setup: 3-7 

ADVICE: for explicit detection of tightening positions, it should be 
noted, that in direction of the telescopic tube of the carbo-arm, the 
tightening positions must have a minimum relative stroke of 40mm. 

Advice: the extension length Lmin and Lmax increases compared of 
the standard lengths about 110mm. 

Rendelési példa: Ordering example: 

carbo-arm típus 

carbo-arm
® 

type 
interfész 
Interface 

ca055s RS232 

ca220m analóg 

http://www.jaeger-handling.de/
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Handy-track 200 handy-track 200 pozícióvezérlő 

+ mikroprocesszoros rendszer, kétsoros alfanumerikus kijelzővel  
+ egyszerű, és intuitív működtetés a billentyűzet és az LCD kijelző segítségével 
+ a meghúzási szekvencia „betanítási” eljárással programozható egy laptop és 

a ht200soft és tanítható billentyűzet segítségével  
+ a szerszám elengedése csak akkor történik meg, amikor a csavarmeghúzó gép 

a betanított céltartományon belül van. 
+ mindegyik meghúzási pozícióhoz egyedileg állítható be a céltartomány 
+ 2D- vagy 3D-analízis a hozzákapcsolódó mechanikától függően 
+ lehetőség van rá, hogy az operátor egyedi nevet rendeljen minden munkadarabhoz, p l. Karima001... 
+ teljes IO/NIO jel támogatás az SPS/csavarmeghúzó gép kontrollerhez 
+ maximum 127 munkadarab választási lehetőség, mindegyikhez 33 meghúzási pozícióval: 
- ht200-kezelőpanel, külső SPS, bináris-választókapcsoló, jel előkészítés a sorvezérlő részére abban az 
esetben, ha a szerszám a kezdő pozícióban tartózkodik 

+ gyártási folyamatadatok egy külső folyamat adat memóriában lesznek elmentve 
+ tápellátás feszültsége: 230V AC 
Bekötések és jelek: 

Inkrementális jeladó: max. 2 darab, távolság érzékelő: max. 1 darab, 
+ bemeneti jel 24V: 2 (opcionálisan 3), pl. munkadarab pozícióban, szerszám kezdő pozícióban 
+ kimeneti jel 24V: 2 (opcionálisan 3), pl. munkadarab befogás 
+ referenciapont alaphelyzetbe állítás külső jellel, pl. osztókészülék tüskével 
Csatlakozókábel készlet: 
- 2 db. Jeladó kábel, L=5m, a forgó jeladó handy-track 200-hoz csatlakoztatásához  
- 1 db. Vezérlő kábel, L=5m a handy-track 200 csatlakoztatásához a csavarmeghúzó géphez 
Opciók: 
- RS232-interfész vonalkód, vagy adatmátrix leolvasóhoz (feladat kiválasztáshoz) 
- abszolút jeladó SSI-interfésszel 
- 127 munkadarab, mindegyik 60 féle meghúzási pozícióval 
- I²C-interfész a meghúzási pozíció vizualizálására LED-es mesterlemez segítségével 
A szállított készlet nem tartalmazza: 
- vezérlő kábel a handy-track 200-tól az ügyfél oldali SPS-hez 

+ microprocessor based system with dual line alpha numeric display 
+ Simple and intuitive operation via the keypad and LCD display 
+ Tightening sequence programmable by 'teach in' process 
with Laptop and ht200soft or keypad teachable. 
+ release of the tool only then, when the nutrunner is in the teached fishing range 
+ fishing range for each tightening position separately adjustable 
+ 2D- or 3D-analysis depending on the entailed mechanic 

+ allocation of a definite name for each work piece by the operator possible e.g. flange001… 
+ provision of a total IO/NIO signal for the SPS/nutrunner controller 
+ selection of max. 127 work pieces with each 33 tightening positions with: 

- ht200- operator panel, extern SPS , binary – selector switch, preparation of a signal 
for the line controller if the tool is in the home position. 

+ process data will be safed in a external process data memory 
+ supply voltage 230V AC 
Links and signals: 
Incremental encoder: max. 2 pieces, distance sensor max. 1 piece 

+ input signal 24V: 2 (optional 3), e.g. work piece in position, tool in home position 
+ output signal 24V: 2 (optional 3), e.g. work piece clamping 
+ reference point reset with extern signal e.g. with index appliance pin 

Connection cable set: 
- 2 EA encoder cable, L=5m,for connection rotary encoder with handy-track 200 

- 1 EA controller cable, L=5m ,for connection handy-track 200 with nutrunner controller 

Optional: 
- RS232-interface for Barcode- or Datamatrix-Scanner (for Job-Selection) 
- absolute encoder with SSI-Interface 
- 127 work pieces with each 60 tightening positions 

- I²C-Interface for visualizing of the tightening positions with LED- master plate 
Not in scope of supply 

- controller cable from handy-track 200 to customers sides SPS 

Rendelési példa / Ordering example: 

Csavarmeghúzó kontroller típus 
Nutrunner controller type 

Interfész típus 
Interface type 

http://www.jaeger-handling.de/
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Csavarmeghúzó gép felfüggesztés suspension for nutrunners 

Felfüggesztés 
kézi csavarmeghúzó gépekhez 
függőleges felfüggesztés elfordítható bilinccsel szerszám balancer 
részére, standard sarokkihajtású  modellekhez alkalmas. 

Suspension 
for handhold nutrunners 
vertical suspension with turnable clip for tool balancer. 
suitable for standard folded models 

Rendelési példa / Ordering example: 

Csavarmeghúzó típus 
Nutrunner

® 
type 

Bilincs átmérő 
clamping diameter 

Cikkszám. 
Item No. 

ESV… 50mm 28025 

ETV… 55mm 32775 

http://www.jaeger-handling.de/
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rögzített szerszám felfüggesztések ca055 fixed tool suspensions ca055 

Kivitel 
Leírás 

description 

Összeállítási verzió sz.: 

setup version no: 
Cikkszám 

Item no: 

Bilincs, prizma alakú, D32-52mm csuklós kapcsolat a carbo-
arm ca055-el. Megjegyzés: csak egyenes végződésű, vagy 
dugattyús csavarmeghúzóhoz csatlakoztassa;  
clamp, prismatic, D32-52mm with hinged connection for carbo-
arm ca055. Advice: clamp only for nutrunners with straight 
output and pistol nutrunner! 

1, 3, 4 20454 

Bilincs, prizma alakú, D32-52mm csuklós kapcsolat a carbo-
arm ca055-el.  Megjegyzés: csak szögben álló kimeneti fejjel 
rendelkező csavarmeghúzóhoz csatlakoztassa!  clamp, 
prismatic, D32-52mm with hinged connection for carbo-arm 
ca055. Advice: clamp only for nutrunners with angle head 
output! 

2, 5 23849 

Bilincs, prizma alakú, D32-52mm csuklós kapcsolat a carbo-
arm ca055-el. Megjegyzés: csak egyenes végződésű, vagy 
dugattyús csavarmeghúzóhoz csatlakoztassa; 
clamp, prismatic, D20-35mm with hinged connection for 
carbo-arm ca055. Advice: clamp only for nutrunners with 
straight output and pistol nutrunner! 

1, 3, 4 28143 

Bilincs, prizma alakú, D32-52mm csuklós kapcsolat a carbo-
arm ca055-el, rács 94mm-el eltolva a carbo-arm tengelyhez 
képest. Megjegyzés: csak szögben álló kimeneti fejjel 
rendelkező csavarmeghúzóhoz csatlakoztassa! 
clamp, prismatic, D32-52mm with hinged connection for 
carbo-arm ca055, grid is 94mm shifted to carbo-arm axis 
Advice: clamp only for nutrunners with angle head output! 

6 29165 

Bilincs, D26mm, Bosch ESISA012, ESIQA012 (ESV005-
012) kimenetekhez. Megjegyzés: csak egyenes végződésű 
csavarmeghúzóhoz csatlakoztassa; 
clamp, D26mm for Bosch output  ESISA012, ESIQA012 
(ESV005-012) . Advice: clamp only for nutrunners with 
straight  output! 

1, 3, 4 15891 

Bilincs, D50mm, ESA/EAV005-0075 ErgoSpin-el szerelt 
csavarmeghúzóhoz. Megjegyzés: csak egyenes végződésű 
csavarmeghúzóhoz csatlakoztassa; 
clamp, D50mm for ErgoSpin Nutrunner 

ESA/EAV005-0075,  Advice: clamp only for nutrunners with 
straight output! 

1, 3, 4 28745 

Bilincs,D32,5mm, AtlasCopco kimeneti hajtásokhoz. 
Megjegyzés: csak egyenes végződésű csavarmeghúzóhoz 
csatlakoztassa; 
clamp D32,5 Atlas Copco output drives,  Advice: clamp only 

for nutrunners with straight output! 

1, 3, 4 28984 

Bilincs, D31mm, ESM012SD Bosch-pisztoly 
csavarmeghúzóhoz;  
clamp, D31mm for Bosch-pistol nutrunner ESMO12SD 

1, 3, 4 28344 

Csukló adapter Bosch G1A102-G2C152, 3G060, 3G60SWF 3-
as méretű közvetlen kimenetekhez;  
Adapter hinge for Bosch direct outputs size 3 
direct output G1A102-G2C152, 3G060, 3G60SWF 

1, 3, 4 24462 
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rögzített szerszám felfüggesztések ca220 fixed tool suspensions ca220 

rögzített szerszám felfüggesztések ca400 fixed tool suspensions ca400 

Kivitel 
Leírás 

description 

Összeállítási verzió sz.: 

setup version no: 
Cikkszám 

Item no: 

Bilincs, prizma alakú, D40-65mm csuklós kapcsolat a carbo-
arm ca220-al. Megjegyzés: csak egyenes végződésű, vagy 
pisztoly csavarmeghúzóhoz csatlakoztassa; 
clamp, prismatic, D40-65 with hinged connection for carbo- 
arm ca220. Advice: clamp only for nutrunners with direct 
output and pistol nutrunner! 

1, 3, 4 29123 

Bilincs, prizma alakú, D40-65mm csuklós kapcsolat a carbo-
arm ca220-al, 90°-os eltolás. Megjegyzés: csak szögben álló 
kimeneti fejjel rendelkező csavarmeghúzóhoz csatlakoztassa; 
clamp, prismatic, D40-65 with hinged connection for carbo- 
arm ca220, 90° shifted. Advice: clamp only for nutrunners with 
angle head output! 

2, 5 28537 

Bilincs, prizma alakú, D40-65mm csuklós kapcsolat a carbo-
arm ca220-al, rács 94mm-el eltolva a carbo-arm tengelyhez 
képest. Megjegyzés: csak szögben álló kimeneti fejű 
csavarmeghúzóhoz csatlakoztassa; clamp, prismatic, D40-65 
with hinged connection for carbo-arm ca220, grid is 94mm 
shifted to carbo-arm axis.  Advice: clamp only for nutrunners 
with angle head output! 

6 29133 

Csukló adapter, L-alakú,  carbo-arm 220-hoz. BG2-5  
adapter-szöghöz csatlakoztatáshoz, Bosch BG 2-5 méretű 
csúszó orsóhoz; 
Adapter hinge, L-design for carbo-arm 220, for  connection 
adapter-angle BG2-5 suitable for Bosch sliding spindle 
size BG 2-5. 

1, 3, 4 28987 

Univerzális csukló adapter, csuklós kapcsolat a carbo-arm 
ca220-al. Max. nyomaték 220Nm, különböző adapter 
lapokhoz csatlakozásra, maximális kimeneti Ø=55mm; 
Adapter hinge universal, with hinged connection for carbo-arm 

220, max. torque 220Nm,  for connection  of diverse adapter 
plates, max. output Ø = 55mm. 

1, 3, 4 28986 

Kivitel 
Leírás 

description 

Összeállítási verzió sz.: 

setup version no: 
Cikkszám 

Item no: 

Bilincs, prizma alakú, D40-65mm csuklós kapcsolat a carbo-
arm ca400-al, 90°-al eltolva. Megjegyzés: csak szögben álló 
kimeneti fejjel rendelkező csavarmeghúzóhoz csatlakoztassa! 
clamp, prismatic, D40-65 with hinged connection for carbo- 
arm ca400, 90° shifted. Advice: clamp only for nutrunners 
with angle head output! 

2, 5 40109 
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elfordítható szerszám felfüggesztések turnable tool suspensions 

Kivitel 
Leírás 

description 

Összeállítási verzió sz.: 

setup version no: 
Cikkszám 

Item no: 

Elforgatást biztosít a kézi csavarmeghúzó tengelye körül, 
elfordítható tűgörgős csapágyakkal szerelve, elfordulási 
tartomány 360° végállás nélkül. Max. nyomaték 55Nm, 
osztott csőbilincs a kézi csavarmeghúzó rögzítéséhez, 
Dmin Ø30, Dmax Ø46 
MEGJEGYZÉS: biztosítani kell, hogy az elforduló egységet 
a carbo-arm alkalmazási ajánlása szerint használják ! 

turning unit around hand held nutrunner axis, rotatable 
bearing needle bearing mounted, pivoting range 360°, without 
end stops, Mmax. 55Nm, split tubular clip for fastening hand 
held nutrunner, Dmin Ø30, Dmax Ø46 
ADVICE: it must be ensured, that the turning unit be used in 
accordance with the carbo-arm application leaflet. 

2, 5, 7, 8 34970 

Elforgatást biztosít a kézi csavarmeghúzó tengelye körül, 
golyóscsapágyakkal szerelve, elfordulási tartomány 270°, 
végállás ütköző nem állítható, max. nyomaték 220Nm, 
osztott csőbilincs a kézi csavarmeghúzó rögzítéséhez, 
Dmin Ø30, Dmax Ø63mm 

MEGJEGYZÉS: biztosítani kell, hogy az elforduló egységet 

a carbo-arm alkalmazási ajánlása szerint használják! 

turning unit around hand held nutrunner axis, ball bearing 
mounted, pivoting range 270°, end stops not adjustable, 
Mmax. 220Nm, split tubular clip for fastening hand held 
nutrunner, Dmin Ø30, Dmax Ø63mm 

ADVICE: it must be ensured, that the turning unit be used in 
accordance with the carbo-arm application leaflet. 

2, 5, 7, 8 36251 

Elforgatást biztosít a kézi csavarmeghúzó tengelye körül, 
golyóscsapágyakkal szerelve, elfordulási tartomány 270°, 
végállás ütköző nem állítható, max. nyomaték 220Nm, 
bilincs a kézi csavarmeghúzó rögzítéséhez, Dmin Ø30 
Dmax Ø63, 2 db. közelítéskapcsoló a BES Q08MG-
PSC30B-S49G típusú szögforgatóhoz, Balluf gyártmány, 
kábel kilépés felfelé. 

MEGJEGYZÉS: biztosítani kell, hogy az elforduló egységet 

a carbo-arm alkalmazási ajánlása szerint használják! 

turning unit around hand held nutrunner axis, ball bearing 
mounted, pivoting range 270°, end stops not adjustable, 
Mmax 220Nm, clip for fastening, hand held nutrunner, 
DminØ30, Dmax Ø63, 2 pc. proximity switch for pivoting angle 
type BES Q08MG-PSC30B-S49G, brand Balluff, cable outlet 
upwards 

ADVICE: it must be ensured, that the turning unit be used in 
accordance with the carbo-arm application leaflet. 

2, 5, 7, 8 34382 
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Gelenk, einstellbar joint, adjustable 

Design 
Beschreibung 

description 

Konfigurations- 
möglichkeit Nr.: 
setup version no 

ANr. 
Item no: 

Csukló a ca055 szerszám felfüggesztéshez, felfüggesztés 
billentési szög ± 90°, 15°-os lépésekben állítható és 
rögzíthető, max. nyomaték 55Nm 

joint for ca055 tool suspensions, tilt angle for suspension 
± 90° adjustable and in 15° steps lockable, Mmax. 55Nm 

1-8 35001 

Csukló a ca220 szerszám felfüggesztéshez, felfüggesztés 
billentési szög ± 90°, 15°-os lépésekben állítható és 
rögzíthető, max. nyomaték 55Nm 

joint for ca220 tool suspensions, tilt angle for suspension 
± 90° adjustable and  in 15° steps lockable, Mmax. 55Nm 

1-8 35512 

Csukló a ca220 szerszám felfüggesztéshez, felfüggesztés 
billentési szög ± 90°, 15°-os lépésekben állítható és 
rögzíthető, max. nyomaték 220Nm 

joint for ca220 tool suspensions, tilt angle for suspension 
± 90° adjustable and in 15° steps lockable, Mmax. 220Nm 

1-8 36157 
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