OFERTĂ SPECIALĂ
Strung - D 320 x 630
• Ghidaje călite și rectificate.

• Postament utilaj în livrarea standard.

• Precizia garantată la concentricitate a capului
Cărucior
axului sub 0.009 mm.
• execuție de precizie
• Apărătoare pentru șurubul conducător.
• roți manuale cu scală ajustabilă de precizie
0.04 / 0.01 mm
• Buton de oprire de urgență, întrerupător
• portcuțit cvadruplu
protecție motor, întrerupător principal de
• toate ghidajele reglabile prin prisme V
blocare.
• protecție contra șpanului gama de reglare
• Schimbare sens stânga / dreapta de pe
în poziția superioară ± 90 °
căruciorul strungului, prin axul de indexare.
• Protecție contra șpanului la sania superioară.

3990€

• Universal cu 3 bacuri Ø 160 mm
cu fixare centrică
• Universal cu 4 bacuri Ø 200 mm
cu bacuri reglabile
• Platou frontal Ø 250 mm
• Tavă pentru șpan
• Vârf centrare fix MK3
• Lunetă trecere Ø max. 70 mm
• Lunetă mobilă trecere Ø max. 50 mm

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arborele principal călit și rectificat, rulează în baie de ulei. Este
echipat cu 2 rulmenți reglabili cu role conice de precizie, roți dintate și
arbore, călite și rectificate.
Cutia de avans tip închis.
Puntea batiului: diametrul de prelucrare poate crește
la 430 mm prin demontarea punții
Lampă cu halogen cu braț articulat
Batiul prismatic, puternic nervurat, cementat prin inducție.

2590€

Volumul livrării

Universalul strungului precis, poate lucra la turații ridicate.
Concentricitate înaltă. Dispozitiv cuplare ax Camlock.

Păpușa mobilă
• reglabilă cu ± 10 mm pentru strunjirea conică
• pinola la păpușa mobilă și roata manuală cu scală reglabilă de
precizie 0.025 mm

Protecție universal strung
Portcuțit cvadruplu
Limitator de cursă (reglare fină)
Calibru filetare
Lampa mașinii
Set roți schimb
Postament mașină (nu este montat)
Deflector (nu este montat)
Set roți dințate de schimb
(strungul se livrează fără ulei)

Model

D 320 x 630

Cod articol

MG.3400633

Racordare electrică
Tensiunea (V)
Putere (kW)
Domeniu de lucru (mm)
Înălțime centru
Distanța între vârfuri
Diametru de strunjire deasupra batiului
Diametru de strunjire deasupra saniei
Diametru strunjire fără punte batiu
Lungime punte batiu demontabilă
Lațime batiu
Înălțime scaun portcuțit
Înălțime portcuțit SWH (cu acțiune rapidă)
Turații
Turații ax (rotații / minut)
Trepte de viteză
Păpușă fixă
Ax conic
Cuplaj fixare ax
Alezaj arbore (Ø mm)
Cărucior
Cursă sanie superioară (mm)
Cursă sanie transversală (mm)
Avans și pas de filetare
Avans longitudinal - 32 trepte (mm / rotație)
Avans transversal - 32 trepte (mm / rotație)
Pas - Metric - 26 pași (mm / rotație)
Pas - Inch - 34 pași (filet / 1”)
Păpușă mobilă
Con păpușă mobilă (mm)
Cursa pinolei păpușii mobile (mm)
Dimensiuni
Lungime x lățime x înălțime (mm)
Greutate (kg)

400
1.5
160
630
320
190
430
230
181
12
16
65 - 1800
18
MK 5
Camlock
38
85
162
0.052 - 1.392
0.014 - 0.380
0.4 - 7
56 - 4
MK 3
100
1485 x 750 x 1350
400

Polizor de banc - QSM 150

115€

79€

Model

QSM 150

Cod articol

MG.3101815

Date tehnice
Motor
450 W / 230 V
Turație
2850 min-1
Piatră de polizare
Ø 150 x 20 x ø16 mm
Dimensiuni
210 x 410 x 295 mm
Greutate
12 kg
Se livrează cu 2 pietre de polizor K80 și K36.

Prețurile nu conțin TVA. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.

