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SCM vierzijdige schaafautomaat, type Profiset 40 
 
 

Standaard uitvoering: 
 
• Monoblok stalen machineframe met verstevigingsribben. 
• 2-Assige “Ready” besturingsunit met de volgende mogelijkheden:  

- Automatisch positioneren van de bovenas en de linkeras  
- Selecteren doorvoersnelheid 
- Selecteren handmatig, semi-automatisch of automatisch met een geheugencapaciteit tot 99 

programma’s   
- Calculator en urenteller 

 

 
 

• Bovenbalk met doorvoersysteem gelijktijdig op hoogte instelbaar met de bovenas t.b.v. 
een snelle en eenvoudige machine-instelling. 

• Vlaktafel trekvrij geconstrueerd. 
• Strijkliniaal geschikt voor een referentiefrees voor het voorstrijken van het werkstuk. 
• Fijninstelling van de horizontale en verticale assen met instelnonius aan de voorzijde  

van de machine. 
• Mechanisch digitale uitleesklokjes t.b.v. de werkbreedte en -hoogte tot 0,1 mm. 
• Linkeras met aandrukgroep en aanslagliniaal aan de afvoerzijde gelijktijdig verstelbaar. 
• Aangedreven geharde schuin vertande stalen aanvoerrollen. 
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• Veiligheidskap met geluiddempend materiaal voor de aanvoerrollen en schaafassen met 
veiligheidsschakelaar. 

• Handmatig bediend tafelsmeerapparaat. 
• Doorvoerrol in tafelblad aan uitvoerzijde 

 
• Schakelkast met thermische beveiligingen voor alle motoren. 
• Afsluitbare hoofdschakelaar. 
• Noodstop. 
• Machine wordt geleverd exclusief schaafkoppen. 
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Technische gegevens: 
 
Min. werkbreedte (eindmaat)   23 mm 
Max. werkbreedte (eindmaat)  180 mm 
Min. werkhoogte  (eindmaat)   10 mm 
Max. werkhoogte  (eindmaat)  105 mm 
Min. lengte van enkele werkstukken  300 mm 
Doorvoersnelheid   6 - 12 m/min. 
Motorvermogen doorvoer   0,75/1,1 kW (1/1,5 PK) 
Vermogen verticale assen     7,5 kW (10 PK) 
(1 motor voor 2 assen) 
Vermogen vlakas/vandikteas   7,5 kW (10 PK)  
(1 motor voor 2 assen)  
Toerental van de assen   6000 omw./min. 
Asdiameter     35 mm 
Opspanlengte verticale assen  120 mm 
Opspanlengte horizontale assen  190 mm 
Diameter gereedschapsdiameter hor. as  100 mm 
Min. gereedschapdiameter verticale as  100 mm 
Max.  gereedschapdiameter verticale   120 mm 
* Profileercapaciteit   10 mm 
* Geen axiale verstelling 
Verstelbereik van de beitelassen   -/+ 1 mm 
Diameter doorvoerwalsen   120 mm 
Lengte vlaktafel    1700 mm 
Stelbereik vlaktafel en strijkliniaal  10 mm 
Aansluitdiameter van de afzuigmonden 4 x Ø 120 mm 
 

 
Assenvolgorde: 
Pos 1 = vlakas 
Pos 2 = strijkas 
Pos 3 = rechteras 
Pos 4 = bovenas 
 
 
Meer informatie: 
Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe. 
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