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ART760 LASKANTENFREESMACHINE
hoekinstelling 15º - 60º | laskantbreedte tot 21 mm

Compacte handzame freesmachine.
Traploze hoekinstelling en grote verspaningscapaciteit.
Geschikt voor Cermet of Widia wisselplaten.
Hoge verspaningscapaciteit
De ART760 is een krachtige en flexibele machine voor het maken van laskanten en afschuiningen aan vlakke plaat. De maximale diagonale lengte bedraagt maar liefst 21 mm. Dit
hangt uiteraard af van de hardheid van het te bewerken materiaal. De compacte bouwwijze
en krachtige motor garanderen een trillingvrije loop en een glad eindresultaat. De geleidingen
zijn gehard en aan beide kanten voorzien van rollers om de handmatige voeding langs de
kopse kant van plaatmateriaal te vergemakkelijken. De verspaningshoek is vanzelfsprekend
traploos instelbaar tussen 15º en 60º.
Diverse wisselplaten leverbaar
Voor het bewerken van lichtgelegeerde materialen is naast de standaard freeskop met Cermet wisselplaten ook een freeskop met Widia wisselplaten leverbaar. Dat maakt de ART760
geschikt voor uiteenlopende materialen zoals staal, RVS en lichte legeringen.
Geschikt voor pijp en buis
Optioneel is een geleiding leverbaar voor het bevelen van pijpeinden. Afhankelijk van de positie van de pijp (liggend of staand) en de bewerkingsrichting (radiaal of axiaal) vervangt deze
geleiding de standaard geleidingsrollen. Daarmee is de ART750 een veelzijdige bevelmachine
in pipeshops en constructiewerkplaatsen.
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ART760 SPECIFICATIES
MAX ASPORTAZIONE
MAX ASPORTAZIONE

MIN ASPORTAZIONE

afmetingen en gewichten
19 kg
440 x 320 x 330 mm

306

ART760
gewicht machine
verpakking

450
450

7.7°

algemene specificaties
0 tot 15 mm (21 mm diagonaal)
15º - 60º traploos
ø 60 mm Z9
2900 rpm
+++plaatje+++
1,5 kW
230/400 Volt - 50/60 Hz (2-polig)

MAXASPORTAZIONE
ASPORTAZIONE
MAX

310

7.7°

ART760
freesdiepte
freeshoek
freeskop
toerental
werkrichting
motorvermogen
aansluitspanning

310

306

MIN ASPORTAZIONE

lavorazione da ripere 9 volte

lavorazione da r
299

299

ART760 TOOLING

Ø60 mm
(2x)

	
  

Ø60 mm
(3x)
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