SCM Minimax ST 5ES zaag/freesmachine

Standaard uitvoering:
•

Aluminium geanodiseerde aluminium roltafel voorzien van geharde
hoogprecisie geleiders (360 x 2.250 mm).

•

Gietijzeren schuinstelbare zaagunit, voorzien van een onafhankelijke
ritszaagunit.

•

Afkorttafel voorzien van telescopische lengteaanslag met 2
opklapbare aanslagnokken, maatliniaal en rol t.b.v. het eenvoudig
beladen van de machine, en excenterklem afm. 1.200 x 650 mm.
Gietijzeren werktafels met verstevigingsribben.
Instellingen d.m.v. vaste handwielen.
Mechanisch digitale uitlezing van de hoogte van de freesas
(1/10 mm).
Mechanisch digitale uitlezing van de schuinverstelling van de
zaagunit.
Bovenhangende zaagbeveiliging.
Zaaggeleider (L=1200 mm) met fijninstelling, zwaar gietijzeren
support die wordt geleid via een stalen ronde stang.
Gietijzeren freesunit.

•
•
•
•
•
•
•
•

Freesaanslag met 3 instellingen, voorzien van referentienokken
en numerieke uitlezing.

•

Tafelverlenging aan de afvoerzijde van de zaag/freestafel.
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Technische gegevens:
Gietijzeren werktafel
Schuinverstelling zaagunit
Max. diameter zaagblad met ritszaag
Max. zaaghoogte 90°
Max. zaaghoogte 45°
Toerental zaagblad
Diameter ritszaagblad
Toerental ritszaagblad
Slag rolwagen
Max. zaagbreedte
Max. opspanlengte freesas
Toerental freesas
Max. diam. gereedschap boven de werktafel
Max. diam. gereedschap onder de werktafel
Motorvermogen zaagblad
Motorvermogen ritszaag
Diameter afzuigmond

1.380 x 465 mm
90-45°
350 mm
118 mm
84 mm
4.200 omw./min.
120 mm
9.200 omw./min.
2.250 mm
900 mm
125 mm
3.500/6.000/8.000/10.000 omw./min.
240 mm
240 mm
S1 4 kW (5,5 PK), 400 Volt, 50 Hz
S6 5 kW (6,6 PK), 400 Volt, 50 Hz
S1 0,55 kW (0,75 PK), 400 Volt, 50 Hz
120 mm

Meer informatie:
Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.
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