
 آچار چاکنت

یکی از انواع آچار که کاربردهای خاص خود را داشته و از جمله لوازم جانبی دستگاههای سی ان سی به شمار میرود، آچار چاکنت 

است. در این نوع آچار، شکافی نیم دایرهای در قسمت باالیی آن قرار دارد. آچار چاکنت در باز و بسته کردن مهرههای اسپیندل 

ایتالیایی کاربرد دارد. اسپیندل موتور، یکی از تجهیزات جانبی دستگاههای سی ان سی است و برای سوراخکاری، برشکاری و یا 

 حکاکی به کار برده میشود.

این آچار، از آلیاژ فوالد ساخته شده است. همانطوری که میدانید، فوالد مقاومت باالیی داشته و همین موضوع باعث شده آچار 

چاکنت نیز در برابر افتادن و سقوط، مقاومت خوبی از نشان داده و دچار شکستگی نشود. طراحی این آچار، کامال اختصاصی است 

 و از آن برای باز کردن پیچها و مهرههایی استفاده میکنند که شکل آنها به َسری این نوع آچار شباهت دارد.

 

 مهم ترین مزیت های آچار چاکنت

 برخی از مهمترین مزیتهای این نوع آچار به شرح زیر است :

همانطوری که در فوق نیز اشاره کردیم، این نوع آچار با توجه به اصول ارگونومی ساخته شده است. رعایت اصول ارگونومی باعث 

 تولید آچاری خوشدست و با کارایی باال خواهد شد.

 از آلیاژ فوالد در ساخت این نوع آچار استفاده شده است؛ به همین دلیل به فشار و ضربه مقاومت باالیی دارد.

 این آچار با روکش مات پوشانده شده است.

باز کردن پیچهای اسپیندل موتور که یکی از مهمترین و اصلیترین اجزای دستگاه سی ان سی است، از دیگر مزیتهای آچار چاکنت 

 است.

 در دو نوع متحرک و پیندار در بازار موجود است.
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