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RLX555X3000

XYZ  RLX 555x3000 Draaibank ProtoTRAK draaibanken - Artikelnummer  rlx555x3000

ProtoTRAK, Draaidiameter 560 mm, 3000 mm tussen de centers, Bedbreedte 500 mm 6600 Kg DEMO AANVRAGEN    OFFERTE AANVRAGEN

De zware Prototurn met een extra zwaar bed en een centerafstand van 3 meter.

De Prototrak CNC is de meest gebruiksvriendelijke besturing voor 
enkelstuks en kleine seriewerken.

 o Razendsnel programmeren zonder dat u één code hoeft te kennen.
 o Geen verlies aan flexibiliteit ten opzichte van een conventionele machine.
 o Reduceer uw arbeidskosten 4- tot 10-voudig,  elke keer opnieuw, en altijd.

Geen verrassingen in de opties, daarom is dit allemaal standaard 
inbegrepen:

 o Gratis 1 dag opleiding voor maximaal 5 personen. U hoeft niets te kennen van CNC, enkel de basis van 
conventioneel verspanen volstaat.

 o Gratis plaatsing volgens DIN8606
 o Zelfcentrerende 3 klauwplaat
 o Koelpompinstallatie
 o Snelwisselbeitelhouder met 6 houders
 o Losse kop
 o Constante snijsnelheid
 o Ijlgang met joystick
 o Volautomatische smering
 o Openschuifbare beschermkap en solide achterwand
 o Vaste centers en verloopbus
 o Verlichting
 o TRAKing®

  Technische gegevens
 o Maximale draaidiameter: 560 mm
 o Maximale draaidiameter in de zak: 900 mm
 o Maximale draaidiameter boven de wagen: 350 mm
 o Koers van de dwarsslede: 290 mm
 o Afstand tussen de punten: 3000 mm
 o Maximale snijlengte: 2900 mm
 o Doorlaat hoofdas: 104 mm
 o Spindelopname: D 1-11 camlock
 o Cone van de vaste kop: MK7 in verloopbus
 o Hoofdmotor: 11 kw (15 pk)
 o Toerentalbereik 30-1800 omw/min (vario in 2 trappen)
 o Koers losse kop: 200 mm
 o Opname losse kop: MK6
 o Pinolediameter losse kop: 105 mm
 o Bedbreedte: 500 mm
 o Hoofdafmetingen LxBxH: 5260 x 2010 x 1910 mm 

stelgegevens

  Opties
 o Geen eindeloze lijst al kunnen deze opties voor uw type 

werk wel handig zijn:
 o Automatische 4- of 8-weg beitelhouderVlakplaat, 

onafhankelijke 4-klauw, vaste bril en/of meelopende bril, 
Off-line softwareDXF Converter, Transport van de machine 
en plaatsing op de werkplek.Opleiding bij u ter plaatse 
(Gratis opleiding 1 dag standaard inbegrepen)Beitels 
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