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ARTIKELLINK

XYZ  RMX 3500 ProtoTRAK freesmachines - Artikelnummer  XF54005

ProtoTRAK, Max.Spindel tot 5000 omw/min, Koersen xyz: 787 x 508 x 500 mm Tafel: 1372 x 356 mm    
Deze robuuste bedfreesmachine maakt de perfecte combinatie tussen kracht, nauwkeurigheid en 
flexibiliteit. Geen wonder dat dit de best verkochte bedfrees is uit het XYZ gamma.

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.

  Technische gegevens
 o Hoofdmotor: 3.75 kW (5 pk)
 o Snelheden spindel: 40-5000 omw/min 

(programmeerbaar)
 o 2 traps toerental:  40-600 / 300-5000 omw/min
 o Tafelafmetingen: 1372 x 356 mm
 o T-gleuven: 4 stuks (M14)
 o Langsverplaatsing x: 787 mm
 o Dwarsverplaatsing y: 508 mm
 o Hoogteverplaatsing z: 500 mm (verlengbaar tot 530 mm, 

echter verkort de y-as tot 480mm)
 o Opname spindel: SK40
 o Automatische voeding  

boorpinole: .038 / .076 / .15 mm/omw
 o Slag boorpinole: 127 mm
 o Diameter boorpinole: 105 mm
 o Laadvermogen tafel: 600 Kg
 o Kop draaibaar links en rechts:  45° / -45°
 o Afstand spindel tot kolom: 520mm
 o Gewicht: 2300 kg
 o Voltage: 400 V

  Opties
 o TRAKing® doorloop uw programma met de handwielen
 o Off-line software
 o Transport van de machine en plaatsing op de werkplek.
 o DXF Converter of Parasolid converter
 o Machineklem
 o Spantanghouder en frezen
 o Haakse freeskop
 o Opleiding bij u ter plaatse  

(Gratis opleiding 1 dag standaard inbegrepen)
 o Afstandsbediening start/stop
 o Opvulblok van 254 mm of 125 mm voor vergrote capaciteit 

tussen het spindel en de tafel
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