Uniport 4000:
Nová pravoúhlá hlava

Více flexibility s novou pravoúhlou hlavou

Výhody

Flexibilita a možnosti našeho nejmenšího CNC portálového
obráběcího centra Uniport 4000 mohou být nyní značně
navýšeny pomocí výkonné pravoúhlé frézovací a
vyvrtávací hlavy Unisign, která je nově k dispozici. Hlava
umožňuje obrábění ve vícero rovinách nebo čelních
plochách, čímž zvyšuje flexibilitu stroje.

• Vícestranné obrábění je možné v jednom nastavení

your partner in productivity

• Úspora času díky menšímu počtu upnutí při obrábění

obrobku
• Větší přesnost díky kompletnímu obrábění v jednom

nastavení
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Technická specifikace

Technical
• Upínač:specifications
HSK63 v souladu s DIN
• Tooling
69893interface:
form A HSK63 in
withvřetene:
DIN 69893
• accordance
Max. rychlost
3000form
ot/minA
Max. krouticí
moment
na3.000
vřeteni:
• Maximum
spindle
speed:
rpm
180 Nm spindle torque: 180 Nm
• Maximum
• Max. výkon: 15 kW
• Maximum power: 15 kW
• Automatické polohování: 72 x 5
• Automatic positioning: 72 x 5
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Oblasti použití stroje Uniport 4000

Applications Uniport 4000
Uniport 4000 s novou pravoúhlou hlavou je nejúčinnější
The Uniport 4000 with the new right angle head
a tedy dokonalou volbou pro obrábění široké škály
is the most efficient and thus perfect selection for
plochých obrobků:
machining of a large variety of flat work pieces:
desky
výměníkuplates
tepla
•• heat
exchanger
• velké svařencové desky
• weld-prep machining on large plates
• 3osé předobrábění hliníkových dílů pro letecké
• 3-axis
pre-machining of aluminium billets for
aplikace
applications
• aerospace
velké obrobky,
ale relativně nízké
• large
svařované
obrobky
work pieces yet relatively low
• welded fabrications

