SCM Class TF 130PS freesmachine

Standaard uitvoering:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 Toerentallen tot 10.000 omw./min.
Speciale V-snaar voor krachtoverbrenging van de grootste vermogens,
met snelwisselinrichting.
Handmatige hoog/laag verstelling van de freesspil.
Verstelbare geleider met fijninstelling (250 mm gereedschapdiameter),
met houten aanslagbladen.
Mechanisch digitale aflezing van de werkhoogte.
Afzuigkap aan de geleider ∅ 120 mm.
Afzuigkap aan de machine ∅ 120 mm.
Omkeerbare draairichting.
Thermische en nulbeveiliging.
Afsluitbare hoofdschakelaar.
Direct geschakelde motor
Toerentalindicatie.
Veiligheidsschakelaar aan de machinedeur.
Veiligheidsschakelaar t.b.v. de freesspilblokkering.
Machine met geïntegreerde rolwagen aan de voorzijde in het tafelblad.
Schuinstelbaar liniaal voorzien van 2 aanslagnokken op de rolwagen,
instelbaar tussen -45 tot +45°, voorzien van een excenterklem.
Elektrische voorbereiding t.b.v. de montage van een aanvoerapparaat.
Noodstop.
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Technische gegevens:
Tafelafmetingen
Tafelslede afmetingen
Slag van de slede
Slag van de freesgeleider
Tafelhoogte
Standaard spindeldiameter
Spildiameter op verzoek
Opspanlengte freesspil ∅ 30-35 mm
Opspanlengte freesspil ∅ 40-50 mm
Toerentallen
Max. diameter gereedschap onder de tafel
Diameter afzuigmonden
Standaard motorvermogen

1.080 x 760 mm
1.080 x 270 mm
1.000 mm
125 mm
920 mm
40 mm
30, 35 en 50 mm
140 mm
180 mm
3.000/4.500/6.000/7.000/10.000 omw./min.
320 x 85 mm
2 x 120 mm
S1 5,5 kW (7,5 PK)
S6 7 kW (9,5 PK)

Machine-uitvoering conform de CE-normen.
Inclusief de volgende belangrijkste onderdelen:
- Pennentafel.
- Pennenkap.
* Max. gereedschapdiameter 300 mm bij spindel ∅ 30/35 mm.
* Max. gereedschapdiameter 350 mm bij spindel ∅ 40/50 mm.
* Met afzuigkap.
- Afschermplaten bij het pennen slaan.
- 2 Toerentallen t.b.v. pennen slaan: 3.000 en 4.500 omw./min.
- Automatische motorrem met vastgestelde tijdsduur voor ontkoppelen
van de rem.
- Freesbeveiliging voor bewerking van voorgevormde werkstukken zonder
geleiders, max. ∅ 160 mm.
- Spindel zonder spiebaan.
- Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften en gegevens over het geluidsniveau
volgens CE-voorschriften.
- Certificaat van goedkeuring.

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