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Ø 5-65 mm
Stanglademagasin

Tool-part

- Your tooling partner

turbo 5-65 V
Stanglademagasin for single-spindel CNC drejebænke for
materialeområde 5-65 mm
Med mulighed for at indstille enkelte segmenter i den lukkede føringskanal, tilbyder
FMB muligheden for automatisk at tilpasse materialestangens føring til den ønskede
diameter, og behovet for flere kanal størrelser bortfalder. Omstillingstiden minimeres
og produktionseffektiviteten øges markant ved ofte skiftende materialediameter.

•
•
•
•
Automatisk
diameterindstilling af
sidevendte materialeoplæg

•
•
•
•

De bevægelige
styresegmenter indstiller sig
automatisk på den
nødvendige stangdiameter

Sidevendt materialeoplæg for rund-, firkant- og sekskantmateriale med
læssekapacitet på 280 mm
Høj føringskvalitet og vibrationsdæmpning ved hjælp af oliefyldt føringskanal og
polyuretan indlæg I et massivt maskinstel i støbegods
Diametertilpasning på føringssegmenter i kanalen samt
materialestangadskillelsen efter indtastning på betjeningspulten.
Omstilling af styrekanalen via meget store områder er ikke længere nødvendig,
således at der kan forarbejdes stænger med større diameterdifferencer
Sikker aftrækning af reststykket og optrækning via en stabil gribe-konstruktion
Hurtig skift-system på føringskanal for effektiv udskiftning af indlæg
Yderligere valgmuligheder findes for en effektiv materialestangfyldning (f.eks.
bundttransportør og liftsystemer)
Mange control muligheder på betjeningspulten sikrer samspil mellem
stanglademagasinet og CNC drejebænken. Alle parametre vises på displayet
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turbo 5-65 V
Stanglademagasin for single-spindel CNC drejebænke for
materialeområde 5-65 mm

Tekniske data

Stangdiameter

5-65 mm

Stanglængde

3.200 mm, 4.200 mm, 6.200 mm, andre længder på forespørgsel

Standard
føringskanaler

Tilførsel fra venstre
Materialeoplæg foran
Drejemaskine

A

Materialeoplæg bag
Drejemaskine

Tilførsel fra højre

C

Materialeoplæg foran
Drejemaskine

Materialeoplæg bag

D

Drejemaskine

B

Nominal diameter: D42
D50
D55
D60
D65
Rund D:
35 (42) 43 (50) 48 (55) 53 (60) 58 (65)
Sekskant SW:
30 (34) 37 (42) 41 (46) 45 (50) 50 (54)
Firkant SW:
24 (28) 30 (34) 33 (37) 37 (41) 41 (44)
Max. mål for stangdiameter der kan tilføres. () Mål ved drejning af
stangenden. Andre kanaler på forespørgsel.

Effektbehov

5 KW

Fremskubningskraft

trinløst indstillelig, maks. 750 N

Indskubningshastighed
Fremskubningshastighed

indstillelig fra 0 – 700 mm/s
ec
indstillelig, maks. 1.000 mm/s

Returhastighed

1.000 mm/s

Ladetid

ca. 30 s (ved 3.200 mm stænger)

Oliefyldning

3.200 - 4.200 mm: 80 liter olie, fra længden 6.200 mm: 140 liter olie

Viskositet

150 cSt ved +40 °C

Driftsspænding

400 V/50 Hz standardmodel (200 V efter bestilling)

Tryklufttilslutning

min. 0,6 Mpa (6 bar) - maks. 1,0 Mpa (10 bar)

Luftforbrug

17,5 liter pr. ladning, ca. 1 liter pr. dobbeltslag af lynette, ca 2,5 liter
pr. dobbeltslag af løfteindretning (ø-indstilling)

Vægt

Reststykkelængde

længde 3.200: 1.800 kg
længde 4.200: 2.300 kg
længde 6.200: 3.000 kg
standard lademagasin uden oliefyldning, emballage og materiale
maks. 480 mm

