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Fördelar
•	 Hög	kapacitet
•	 Stabil
•	 Golvsnåla	mått	

Kan	stå	mot	vägg
•	 Kraftfull	att	använda

Snabbdata
•	 X	560	Y	400	Z	500	mm
•	 8	000	e	12	000	v/min
•	 12,5	(9,5)	hk
•	  Växlare 12/16/20	     verktyg
•	 3,	4	eller	5	axlar
•	 Vikt	ca	3,1	ton
•	 Siemens	styrsystem

XYZ Mini Mill 560
med Siemens 810D ShopMill

Rymlig arbetskub trots golvsnålt utfö-
rande. Stor bordsyta med rörelser på 
X-axeln med 560 mm, Y 400 mm och 
i Z 500 mm. Behovet av golvyta har 
reducerats till mindre än 3,8 m2, vil-
ket gör att den får plats även i trånga 
verkstäder. En särskild finess är att 
den kan ställas direkt mot en vägg för 
att ge maximal utrymmeseffektivitet.

Fleroperationsmaskinen XYZ Mini Mill blev en omedelbar succé när den introdu-
cerades. Enastående stabil med sina 3100 kg. Homogent fjäderförstärkt gjutgods 
för ständig och hög precision. Friktionsfri rörelse och hög detaljfinish. Växlare för 
12, 16 eller  20 verktyg. 3, 4 eller 5 axlar. Golvsnåla mått. Kan ställas direkt mot vägg. 
Begreppet Mini Mill har nått en ny nivå.

Nytänkande för golveffektiv volymproduktion. 
Mini Mill-konceptet introducerades i USA i slutet på nittiotalet. Tan-
ken bakom konceptet var enkel: en fleropmaskin som kan producera 
ett brett spektrum av detaljer på minsta möjliga golvyta. Ju mindre 
maskin, desto mindre kapitalkostnad. Kombinera detta med utvecklad 
produktionsteknologi och det är enkelt att förstå att Mini Mill blev ett 
vinnande koncept. XYZ har med Mini Mill 560 lyft detta koncept till 
nya nivåer med omfattande utvecklingsarbete. Nytänkande och tek-
nisk precision har skapat en unik maskin för den moderna verkstaden.

Maskin med hög stabilitet och precision. 
Mini Mill 560 är sällsynt stabil med sina 3,1 ton vilande på homogent 

fjäderförstärkt gjutgods. Induktionshärdade och precisionsslipade 
planstyrningar med Turcitebeläggning ger friktionsfri 

gång, vilket ger en mycket hög detaljfinish samt 
lång livslängd.
Med en dialog i klarspråk är det lätt att producera 

färdig detalj från en ritning i Siemens 810D ShopMill. 
Styrsystemet kräver inga kunskaper i G-kod/ISO-programme-

ring. Kraftfull grafisk simulering för alla typer av program, även 
friformsframställning. 



XYZ	Mini	Mill	560	med	Siemens	810D	ShopMill

Siemens	810D	ShopMill
Siemens styrsystem gör program-
mering direkt vid maskinen enk-
lare än någonsin. Med en dialog i 
klarspråk är det lätt att producera 
en färdig detalj från en ritning 
med ett minimum av tangent-
tryckningar. Grafisk presentation 
gör allt tydligt och begripligt.
Fasta cykler möjliggör för an-
vändaren att göra fickfräsning 
med öar, konturfräsning, borr-
sekvenser, gängning, och en lång 
rad andra funktioner. Genast när 
programmet är skrivet visas en 
grafisk simulering av verktygens 
rörelse och hur material avverkas 
ända tills den färdiga detaljen vi-
sas i 2D eller 3D.

Avancerad spindeldesign.
Den avancerade designen av spindeln 
medger hantering av högt axialtryck 
med ett minimum av värmeutveck-
ling. Vinkelkontaktkullager klass 
P4 med hög precision medger  spin-
delhastighet på upp till 8000 v/min, 
och upp till  12000 v/min som tillval. 
Spindelnosens utformning med laby-
rinttätning förhindrar kylvätska eller 
fina partiklar att tränga in under arbe-
te vilket säkrar hög noggrannhet och 
livslängd. Kylning genom spindeln 
finns som tillval.

Precisionsslipning
Induktionshärdade och preci-
sionsslipade planstyrningar med 
Turcitebeläggning ger friktionsfri 
gång, vilket ger en mycket hög de-
taljfinish samt lång livslängd.

Precisionsslipade kulskruvar med te-
leskopskydd i stål. Perfekt skydd mot 
spånor och kylvätska. Homogent fjä-
derförstärkt gjutgods för ständig och 
hög precision.

Fyra eller fem axlar.
De kunder som vill köra fler opera-
tioner i samma uppspänning kan få 
Mini Mill 560 utrustad med rundbord 
för fjärde axel eller tippbart rundbord 
för fjärde och femte axel.

Växlare för 12, 16 eller 20 verktyg.
Växlaren för 12 verktyg har en  tid 
verktyg-till-verktyg på 8 sekunder, 
växlaren för 16/20 verktyg har arm och 
växlar på 5 sekunder.

XYZ Mini Mill 560 är fleroperationsmaskinen som enkelt och effektivt ger dig resultaten som du önskar.

Läs mer på www.crt-machine.se    Ring 08-711 25 75 för info och order
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XYZ Mini Mill 560

Tekniska specifikationer

Rörelser	och	arbetsrum

Matningslängd X*Y*Z 560 * 400 * 500 mm

Avstånd bord till spindelnos 100 - 600 mm

Avstånd spindelcentrum till kolumn 455 mm

Avstånd kolumn till bordets mittpunkt 340 - 740 mm

Bord

Bordsyta (längd x bredd) 610 x 370 mm

Max bordslast 300 kg

T-spår 4 st, 16 mm, cc 80 mm

Spindel

Spindelkona BT 40

Varvtal spindel 60 - 8 000 v/min (12 000 tillval) 

Spindelmotor 7 kW kontinuerligt (9,5 hk)

9,25 kW i 30 minuter (12,5 hk)

Matning	-	Borstlösa	matningsmotorer

Max effekt per axel X och Y: 1,5 kW; Z: 2,3 kW

Max vridmoment X och Y: 6 Nm; Z: 11 Nm

Max snabbmatning 20 m/minut (1,6 sek full X-rörelse)

Max arbetsmatning 20 m/minut

Verktygsväxlare

Antal verktyg 12 (16/20 som tillval)

Typ Karusell utan arm - 12 verktyg
Växlare med arm - 16/20 verktyg

Max diameter på verktyg 100 mm

Max verktygsvikt 7 kg

Tid för byte av verktyg 8 sek karusell utan arm - 12 verktyg

5 sek växlare med arm - 16/20 verktyg

Övriga specifikationer

Maskinvikt 3 100 kg

Platsbehov B x D x H 190 x 200 x 253 cm

Min höjd för förflyttning av maskin 192 cm

Lufttrycksbehov 6 bar

Elbehov 3-fas 25 A

Noggrannhet

Positionering +/- 0,005 mm

Repetition +/- 0,003 mm

Växlaren för 12 verktyg har en  tid 
verktyg-till-verktyg på 8 sekunder, 
växlaren för 16 verktyg har arm och 
växlar på 5 sekunder.

XYZ Mini Mill 560 fleroperations-
maskin
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Som optioner finns rundbord för fjär-
de axel eller tippbart rundbord för 
fjärde och femte axel.

Optioner

• Växlare med arm 16/20 verktyg (5 sek byte)

• Spindel för 12 000 v/min

• Kylning genom spindeln

• Rundbord för 4:e axel

• Tippbart rundbord för 4:e och 5:e axel

• Spåntransportör

• Spånskruv

• Renishaw mättest

• 8 Gb hårddisk

• Rejält tilltaget fjäderförstärkt gjutgods i stativ och kolumn. 

• Induktionshärdade planstyrningar samt Turcitebeläggning ger minimal 
friktion. 

• Teleskopiska slidskydd av stål över alla axlar. 

• Komplett Siemens-konfiguration med digitala servon, matningsmotorer 
och styrsystem. Fjärrkontroll med elektronisk handratt.

• Överdimensionerade digitala servon X-, Y- och Z-axeln. 

• Spindelorientering, fritt programmerbar.

• ”Rigid Tapping” gängning. 

• Frontöppnad spånlåda. Spåntransportör som tillval.

• Högtryckskylning med tank för 180 liter kylvätska. Kylning genom spin-
deln som tillval. 

Spåntransportör är ett tillval för den 
som önskar effektivisera hantering 
av restmaterial.

Rigorösa tester.
Varje Mini Mill 560 går igenom om-
fattande Laser- och Ball Bar-tester 
för att säkerställa hög noggrannhet 
med vinkelräthet och cirkulär preci-
sion.

Läs mer på www.crt-machine.se    Ring 08-711 25 75 för info och order


