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Frezarka CNC Avia FNE50 Kombi

Cena netto  138131.9 PLN
Lokalny podatek (VAT) 23 %

Kategoria Frezarki CNC

Producent Avia

Nazwa firmy Precyzja

Ulica i numer domu Plac Czerwca 1976 nr 1
Warszawa 02-495 Polska

Telefon +48 664297005

Roman Piotrowski
http://precyzja.unimachines.pl

Ogólne dane
Lokalizacja Polska

Rok produkcji 2015

Gwarancja Gwarancja rozruchowa

Stan techniczny Po remoncie kapitalnym

Załadunek Sprzedawca organizuje załadunek w cenie maszyny

Płatność Przed odbiorem

Transport Kupujący organizuje transport na własny koszt

Parametry techniczne

Długość stołu roboczego 1400 mm

Szerokość stołu roboczego 500 mm

Maksymalne obciążenie stołu (równomierne) 1250 kg

Moc napędu wrzeciona 20 kW

Liczba osi sterowanych CNC 4 szt

Liczba osi synchronicznych 4 szt

Maksymalna szybkość obrotowa wrzeciona pionowego 5000 1/min

Maksymalna odległość wrzeciona od stołu 630 mm

Wysuw pinoli 150 mm

Długość przesuwu w osi X (posuw mechaniczny) 1000 mm

Długość przesuwu w osi Y (posuw mechaniczny) 500 mm

Długość przesuwu w osi Z (posuw mechaniczny) 500 mm

Maksymalna szybkość posuwy w osi Y 500 mm/s

Całkowite zapotrzebowanie na moc 25 kW
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Wymiary

Wysokość maszyny 2250 mm

Długość maszyny 2100 mm

Szerokość maszyny 2650 mm

Waga maszyny 5500 t

Wyposażenie

Złącze RS +

Złącze USB +

Złącze Ethernet (LAN) +

Elektroniczne kółko do pracy ręcznej +

Falownik sterujący pracą wrzeciona +

Głowica pionowa skrętna (1 oś) +

Głowica pionowa skrętna (2 osie) +

Głowica pionowa sterowana CNC - oś indeksowana +

Głowica pionowa sterowana CNC - oś synchroniczna +

Głowica pionowa uniwersalna ( poziomo-pionowa ) +

Płynna regulacja obrotów wrzeciona pionowego +

Wysuwana pinola w głowicy pionowej +

Mechaniczny napęd pinoli +

Napęd głowicy w belce +

Dodatkowa głowica szybkoobrotowa +

Obrót stołu sterowany CNC - oś indeksowana +

Obrót stołu sterowany CNC - oś synchroniczna +

Imadło maszynowe płaski +

Imadło maszynowe kątowe +

Imadło do wałków +

Podzielnica +

Konik +

Tuleje redukcyjne do wrzeciona +

Wibroizolatory +

Centralne smarowanie +

Układ chłodzenia cieczą +

Oświetlenie +

Dokumentacja techniczna +

Deklaracja zgodności CE +
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