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DE-STA-CO PONÚKA KOMPLETNÚ ŠKÁLU UPÍNAČOV
PRE “DRŽANIE” V DANEJ POLOHE

Vertikálne & Horizontálne upínače
Štandardné • DE-STA-CO® s bezpečnostnou poistkou • 
Z nehrdzavejúcej ocele

Priamočiare ojnicové upínače
Štandardné • V t'ažkom prevedení • S nastavitel'ným zdvihom

Uzáverové upínače
Vertikálne a Horizontálne • Z nehrdzavejúcej ocele

Upínacie kliešte
Pozinkované • S rýchlouvol’ňovaciou páčkou

Upínacie riešenia Carver
C-Prevedenie • Pilierové • Hranové zveráky • T-prevedenie

Pneumatické upínacie riešenia
Vertikálne a Horizontálne • Priamočiare • Otočné • Uzavreté



Riešenia pre každé použitie a priemysel

Upínacie kliešte so
špeciálne
upravenými čelust'ami

Upínač pre vysoké
teploty pre montáž
rámu lietadla

Upínacie kliešte 
upravené pre up-
evňovaciu základňu

Upínač z nehrdza-
vejúcej ocele so
špeciálnym preve-
dením háku a s
uzamknutím

Uzáverový upínač
použitý ako bezpečnos-
tná závora pre kontajn-
ery a vozíky

Verikálny upínač s
navareným ramenom 
a pružinovou prítlačnou
skrutkou

Pneumatický upínač
s možnost'ou ručného
ovládania

Mimoriadne služby pre
zákaznikov

DE-STA-CO ponúka mimo-
riadne konštrukčné služby

kde významne spolupracuje
so zákaznikmi na vytvorení 

riešení, ktoré dosahujú 
maximálnu výkonnost' a

a presnost' požadovanú v
každom priemysle.

Ak je potrebné vytvorit' 
riešenie so štandardnýmí 

výrobkami, Čiastočne 
upravenými vyrobkami alebo 

kompletne navrhnutými 
jedinečnými výrobkami,

DE-STA-CO ponúka
riešenia, ktoré budú presne

vyhovovat' Vašim požia-
davkám. 

Priamočiary 
ojnicový upínač
použitý v chemicko-
výrobnom procese

Model 207-U
Vertikálne upínače použité
v montážnom prípravku pre
rám lietadla

Model 323
Uzáverový upínač použitý
na uzatváranie nádoby

Model 205-U
Horizontálne upínače
použité na vrtacom
prípravku

Model 533-LB
Vertikálny upínač použitý
na kontrolnom prípravku

Model 305-U
Kompaktný upínač použitý
na zdravotníckom výrob-
nom zariadení

Dnešné výrobné výzvy sú t'ažšie ako kedykol'vek predtým. Bez ohl'adu na priemysel
alebo použitie, DE-STA-CO ponúka upínacie riešenia pre každú Vašu aplikáciu.

Model 385
Uzáverový upínač použitý
na zariadení pre spracov-
anie potravín

Model 217-U
Horizontálne upínače
použité na drevospracujú-
com prípravku

Model 8031
Pneumatické priamočiare
upínače použité na
prípravku pre trecie
zváranie

Model 602
Priamočiary ojnicový upínač
použitý na kontrolnom
prípravku pre automobilový
priemysel

Carver T285-18
C-prevedenie použité na
vrtacom prípravku

www.destaco.com UPÍNACIA TECHNIKA - INOVÁCIAOhl’adom d’alších informácií nás kontaktujte, prosím, na e-mailovej adrese obchod@dscslovensko.sk
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Nové DE-STA-CO výrobky

Ohl’adom d’alších informácií nás kontaktujte, prosím, na e-mailovej adrese obchod@dscslovensko.sk

Znaky:
• DE-STA-CO® s bezpečnostnou poistkou

modelov 324, 334, 344, 323, a 323-SS
• zabraňuje mimovol'nému otváraniu
• americké a medzinárodné patenty prihlásené

Znaky:
• vačšia vzdialenost' rukoväte pre zvýšenie bezpečnosti
• otvory v základovej doske zamenitel'né so sériou 207
• sila upnutia je 3x vyššia ako pri sérii 202
• zakalené púzdra v hlavných otočných bodoch
• rýchly vertikálny kontakt k obrobku
• americké a medzinárodné patenty prihlásené

Použitie:
• kontrolné prípravky
• montážne zariadenia
• l'ahký priemysel
• drevospracujúci 

priemysel

2002-U207
U-rameno

2002-UR207
U-rameno a
DE-STA-CO®

bezpečnostná
poistka

2005-U
U-rameno

2005-S
masívne ramenoZnaky:

• vačšia vzdialenost' rukoväte pre zvýšenie
bezpečnosti

• otvory v základovej doske zamenitel'né so
sériou 205

• sila upnutia je 3x vyššia ako pri sérii 205
• americké a medzinárodné patenty prihlásené

Použitie:
• kontrolné a testo-

vacie prípravky
• drevospracujúci

priemysel
• l'ahký priemysel

605-R/605-MR metrický závit

Séria 2002 Vertikálne upínače

Séria 2005 Horizontálne upínače

Znaky:
• DE-STA-CO® s bezpečnostnou poistkou

modelov 605/605-M a 640/640-M
• zabraňuje mimovol'nému otváraniu
• 640-R/640-MR uzamykajú aj v otvorenej

polohe
• americké a medzinárodné patenty prihlásené

Použitie:
• montážne a testo-

vacie zariadenia
• zváracie prípravky
• l'ahký priemysel

605-R/640-R Priamočiare ojnicové upínače s DE-STA-CO® bezpečnostnou poistkou

Použitie:
• montážne zariadenia
• zváracie prípravky
• vrtacie zariadenia
• kontrolné prípravky

Znaky:
• počas otočného pohybu (90°) nie je žiaden

zdvih piestnice
• externá ochrana piestnice
• univerzálne pripojenie ramena
• americké a medzinárodné patenty prihlásené

Použitie:
• montážne zariadenia
• zváracie prípravky
• l’ahky priemysel

Séria 300 Uzáverové upínače s DE-STA-CO® bezpečnostnou poistkou

Séria 9500 pneumatické otočné upínače

Znaky:
• bezpečné jednoduché ovládanie 
• vylepšený kontrolovaný pohyb
• bezpečné zaistenie – princíp klbového mechanizmu
• jednoduchá montáž a nastavenie
• upínací hák zostáva bezpečne v danej polohe
• americké a medzinárodné patenty prihlásené

Použitie:
• montážne prípravky
• zváracie prípravky
• uzatváracie 

mechanizmy pre 
nádoby

• uzávery pre formy

3051 Uzáverový upínač s kontrolovaným vedením 3051 3051-R s
DE-STA-CO®

bezpečnostnou
poistkou

344-R

334-R

324-R

323-R/323-RSS

9522 9530 9540

640-R/640-MR metrický závit
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Súhrnná prezentácia

Ohl’adom d’alších informácií nás kontaktujte, prosím, na e-mailovej adrese obchod@dscslovensko.sk

Brazília

Španielsko

Holandsko
Vel'ká Británia

Nemecko

Francúzsko

India Thajsko

Čína

Charlevoix, Michigan

Wheeling, Illinois

Red Wing, Minnesota
Auburn Hills, Michigan

WWW.DESTACO.COM
Naša webová stránka je
všetkým zákazníkom
 celosvetovo k  dispozícii ako
nákupný zdroj pre technické
a konštrukčne  relevantné
údaje. Užívatelia majú vol'ný
prístup k objemným informá-
ciám o produktoch, k  listom
výrobkov a CAD knižnici.  

NAŠA GLOBÁLNA  WEBOVÁ
SRRÁNKA NAĎALEJ PONÚKA:
• Kontakt na DE-STA-CO-

zahraničnú službu a na našich
obchodných partnerov v blízkosti 

• prístup na formátovací server
• prístup na zákaznícky servis
• Príklady použitia a pokyny pre

aplikáciu
• Informácie o školeniach
• rozličné inofrmácie na stiahnutie

ROZSIAHLA CAD KNIŽNICA
DE-STA-CO sa stará o výber CAD pro-
gramov, od AutoCAD po SolidWorks.
Náš inovačný online digitálny katalóg
ponúka 3D CAD knižnicu, ktorá
umožňuje inžinierom konfigurovat'
individuálne 3D modely z DE-STA-CO
palety výrobkov.

NAJLEPŠIE VÝROBKY. JEDINEČNÝ SERVIS. CELOSVETOVÝ.
Celosvetovou siet'ou predajných partnerov a pobočiek ponúka DE-STA-CO
celoplošný a dôsledný servis na vysokej úrovni. Či na mieste alebo na  viacerých
svetadieloch, vždy sa staráme o našich zákazníkov a ich pracovné procesy s
 prvotriednyn technickým poradenstvom a efektívnym servisom. 
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