Příslušenství:
Pracovní stůl
Pracovní stůl určený pro montáž stroje DRILLTRONIC, dodávaný
buď s neobrobeným povrchem, nebo s T-drážkami.
BDL 1810

BDL 128

BDG 1810

BDG 128

Pracovní
prostor
(mm)

1800
x
1000

1200
x
800

1800
x
1000

1200
x
800

Výškově
nastavitelný
stojan (mm)

750/850

750/850

750/850

750/850

Typ povrchu

Rychlo-výměnné držáky nářadí
Určené pro závitování od M3 do M20.

Opracovaný Opracovaný
s Ts TNeopracovaný Neopracovaný
drážkami
drážkami

Příprava
pro chladící
okruh

ANO

ANO

NE

NE

Hmotnost
(Kg)

650

360

650

360

Elektropermanentní
magnetická deska

Systém pro chlazení nářadí

Pro snadné, rychlé a bezpečné upnutí
obrobku různých tvarů a velikostí.
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Stroj pro vrtání
a závitování

®
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VAPS Systém

by

Rychlé zjištění polohy obrobku
(hledání nulového bodu)
Intuitivní programování pro vrtání
v několika bodech.
Plánování a uložení vrtacích cyklů
Provedení s asistovaným polohováním
nástroje.
Automatická a manuální změna otáček
Elektropneumatickým uzamykáním
pozic je dosažena desetinná přesnost.
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DRILLTRONIC je integrovaná vrtací a závitořezná jednotka vybavená inovativním
systémem vyvinutým společně s kloubovým ramenem, pro dosažení maximální
pracovní flexibility.

Rychlo-výměnná upínací pouzdra

Stroj je navržen tak, aby zajistil rychlé a přesné polohování se zachováním vysoké
tuhosti při obráběcích operacích.
S novým VAPS (systém asistovaného polohování) řídicím systémem vybaveným
dotykovým displejem se snadným a intuitivním ovládáním, lze provádět vrtání
a nastavování rozměrů, bez použití ručního odměřovacího zařízení, používaném
na tradičních vrtacích strojích.

Pracovní prostor stroje

Hlavní parametry stroje DRILLTRONIC
1600mm

750mm
650mm

2200mm

1100mm

Standardní výkon
motoru
(W)

Napětí (V)

Rozsah pro vrtání
vrtákem (mm)

Rozsah pro řezání
korunkovým vrtákem
(mm)

Rozsah pro řezání
závitů

Vrtací hloubka
(mm)

Vertikální posuv
sloupu (mm)

1200 *

230/50 HZ

Ø 1,5 – 20
( Ø 24 pro hliník)

Max. Ø 40

M3 – M16
(M20 pro hliník)

135

500

