PROFIT H350

Vrhunski 5 osni CNC stroj brez omejitev.
Samo pri nas.

Vstopite v svet 5 osnega ustvarjanja brez omejitev.
Prepričala vas bo izdelava standardnih
pohištvenih elementov in unikatnih izdelkov.

x-os 3000 mm ali x-os 5000 mm

DH18 6H 1S

dolžina delovne mize

vrtalni agregat

5 osni rezkar
Neomejena kreativnost.
12 kW enota za rezkanje. 1.000 - 24.000
obratov na minuto.
Tekočinsko hlajenje motorja preko
hladilnika. Keramični ležaji.
Pnevmatsko vpenjanje orodij tipa HSKF63 preko skladišča orodij.
Pnevmatsko krmiljena odsesovalna kappa
na dveh pozicijah. Maksimalna teža
orodij 7,5 kg.
Dodatne klešče za fiksiranje dodatnih
agregatov na motor.

F4Integrate
Nov krmilni program.

Enostavna potrditev
prijemalk na mizo

Pozicioniranje prijemalk
z ledicami

12 kW rezkar
1.000 - 24.000 obratov na minuto

OMARICA
Program za risanje in
izdelavo pohištva.
Program omogoča risanje, parametrične nastavitve, fotorealističen prikaz, genereranje
vseh programov za izdelavo, generiranje seznama potrebnega materiala, generiranje
seznama vseh elementov in vstavljanje elementov iz baze.

Premično vrtljivo skladišče
orodij z 18 pozicijami

Priključki za delo
s kontrašablonami

6 konzol ali 8 konzol
za vakuumska prijemala

Na naši spletni strani si lahko sestavite brezplačno personalizirano ponudbo.

www.totus.si/h-350

Standardna oprema Izbira dodatkov

Zunanje dimenzije

Želim ponudbo s popustom

Standardna oprema Izbira dodatkov

Pozicioniranje vakuumskih prijemalk z LED lučmi
Lažje in hitrejše pozicioniranje
prijemalk na delovno mizo.

Enota za rezkanje

Enota za vrtanje

Moč motorja 12 kW (maksimalna moč
pri 12.000 obratih na minuto)
1.000 - 24.000 obratov na minuto.
Zračno hlajenje motorja. Keramični
ležaji.
Pnevmatsko vpenjanje orodij tipa HSKF63 preko skladišča orodij
Pnevmatsko krmiljena odsesovalna
kappa na dveh pozicijah
Maksimalna teža orodij 7,5 kg.

Vrtalni agregat z vgrajeno žago v x-osi
model DH-18 6H 1S.
18 vrtalnih agregatov (12 vertikalnih
vrtalnih glav, 6 horizontalnih vrtalnih
glav)
Vpenjanje stebla s premerom
stebla 10 mm.
Maksimalni hod 70 mm
Maksimalna dolžina svedrov 70 mm
Vrtalni agregat pokriva celotno delovno
območje
z vsemi agregati.
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Optični prikaz stanja stroja na kabini
Možna stanja stroja:
Rdeča = prišlo je do napake na
stroju
Utripajoča bela = stroj je v fazi
resetiranja
Bela = stroj je resetiran in pod
napetostjo
Utripajoča zelena = čakanje na
zagon z dvema tipkama
Zelena = program se izvaja

Čitalec črtne kode
Z aplikacijo za uporabo
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