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Werkstuk klemmen 
4-in-1 Klem systeem  

Glij-arm klem met verwijderbare- en omkeerbare klemarm en unieke accessoires 
De 4-in-1 klem omvat: 

• Glij-arm klem 

• Verlengblok 

• V-bek 

 
Unieke en veelzijdige positioneerklem met railbeugel en een opening waarmee op diverse wijzen werkstukken kunnen worden 

gepositioneerd. De afneembare – en omkeerbare arm maakt het mogelijk om binnenwaartse klemfuncties uit te voeren.  
 

• De unieke en veelzijdige 4-in-1 positioneerklem past zich aan vier verschillende functies: 1.Standaard Klem 

2. Buisklemhouder 3. Spreiden - spannen 4. Step-Over klemmen 
• De 4-in-1 klem is voorzien van de verwisselbare / omkeerbare klem arm en een schroefgat in de bek voor beves-

tiging van het unieke V-klemstuk en verlengblok accessoires 

• 1 klem  ... 4 functies! 
• Een standaard klem, de 4-in-1 klem is 10x sneller dan een C-klem! 

• De glij-arm glijdt snel in positie tegen uw werkstuk 

• De glij-arm is 10x sneller dan het draaien via een schroefdraad op een C-klem. 

• Als pijpklemhouder, voeg de V-bek accessoire toe, bevestiging via draadgat in de bek 

• De V-bek past zich aan op ronde-, vlakke-, en schuine werkstukken 

• Voor inwendig spreiden, spannen, verwijder en draai de klem arm (rail beugel) om en bevestig het V-klemstuk onder 

op de klembek  
• De klemmen zijn gemaakt van warmte behandeld staal met een nikkel/chroom coating voor sterkte en duurzaam-

heid.  

• De J-klem klem kan om een rand klemmen, bijvoorbeeld van toepassing bij profielen en flenzen.  

• Alle modellen hebben een gat met schroefdraad voor de diverse accessoires.  

• De veerklip maakt het mogelijk om de arm af te nemen.  
• Het kleine J model heeft een ring in plaats van een klip.  
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21-00200 
(UD45M-C3) 

114 83 227 Standard 16 x 8 M8 0.6  

21-00205 
(UF65M-C3) 

165 120 454 Standard 22 x 11 M10 1.3  

21-00210 
(UG85M-C3) 

216 120 544 Standard 25 x 12 M10 1.9  

21-00215 
(UM125M-C3) 

318 140 1.089 Heavy Duty 30 x 14 M10 3.5  

 


