Společnost CNC invest Vás srdečně zve na
tradiční podzimní zákaznické dny

27. - 28.11.2018

MONFORTS RNC 400 - cnc soustruhy

• CNC soustruh pro velmi přesné obrábění
– tvrdé soustružení
• Náhrada broušení díky tvrdému soustružení
• HYDROSTATICKÉ vedení Z osy
• BETONOVÝ základ stroje
• Možnost dosažení Ra 0,04 – 0,15 µm
• Řídící CNC systém Siemens
SINUMERIC 840D/FANUC 31i

Type

RNC 400

Turning length

600 mm

Swing over bed

420 mm

Swing over cross slide

280 mm

Spindle nose DIN 55026

A6(A8)*

Speed range with Fanuc

44 – 4 000 rpm

Speed range with Siemens

31 – 4 000 rpm

ROMI C 510 – mechatronický soustruh
Type
Max.machining diameter

255 mm

Max. swing over bed

520 mm

Max.machining length (L)
Spindle through – hole diameter

• CNC Siemens Sinumerik 828D
• S možností práce ve třech režimech
- manuálním
- poloautomatickém ( TEACH IN MODE)
- automatickém

C 510

Main spindle speed

1500 mm
65/80 mm
3000/2200 rpm

Number of tools on the turret

8

Spindle ( direct drive)

11

Max. torque

303/408Nm

Citizen Cincom D25 - VIII - 1. na evropském trhu
Type

D25 VIII

Max.machining diameter

Ø 25 mm

Max.machining length ( Guide
bushingless)

• Nejmodernější řídící systém
• Mitsubishi M850W
• Vysoký počet nástrojů až 59
• Vysoké otáčky vřeten i poháněných
nástrojů - vysoká výkonost
• Ideální stroj pro komplexní
souvislé obrábění v 5-osách
a vysokou produktivitu
• 3 nástroje v řezu současně

250 mm(GB),65 mm
(GBL)

Spindle speed

Max.10.000 rpm

Back spindle speed

Max.10.000 rpm

Motor for front spindle

5.5 kW

Motor for back spindle

3.7 kW

Number of tools

24 +α

Max. front drilling diameter

Ø 12 mm

Max. chuck diameter of the back
spindle

Ø 25 mm

Max. drilling diameter in the back
spindle

Ø 12 mm

Gang tool spindle speed

Max. 9.000 rpm

Front rotary tool spindle speed

Max. 9.000 rpm

Back rotary tool spindle speed

Max. 6.000 rpm

Hardinge Talent 51 MSY
dvouvřetenový soustruh

Type

Talent 51 MSY

Collet ready spindle config - ANSI

A2-6 / 8“

Draw tube type

Hydraulic

Through draw tube capacity
Gripping capacity with step chuck & closer
Maximum swing over way cover

• Demo stroj za skvělou cenu
Machining diameter – max.
• S protivřetenem,poháněnými nástroji
i Y-osou
Turning length – max.
• 16 polohový revolver,nástrojová sonda ,
vysokotlaké chlazení a další nadstandardní opce
• Collet ready – stroj připraven na kleštinové
upínání pro zvýšenou přesnost obrábění
• Možnost použití různých typů kleštin

52 mm
13 mm ~ 210 mm
550 mm
310 mm
632 mm

PROGRAM po oba dny stejný :
09.30 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 17.00

Uvítání
Prezentace CNC invest, Tecno.team, technology-support,s.r.o./GibbsCAM
Praktické ukázky obrábění
Přesun na bowling
Bowling / soutěž o ceny ( pouze potvrzení zájemci )
Občerstvení zajištěno po celou dobu programu

Těší se na Vás celý tým CNC invest, s.r.o
a zástupci partnerských firem

Potvrzení účasti na zákaznických dnech i bowlingu do 16.11.2018 na
e-mail : p.zemanova@cnc-invest.cz

CNC invest,s.r.o.
Polygrafická 679/16
108 00,Praha 10- Malešice

www.cnc-invest.cz

