Svarv SLX 425

och ProtoTRAK styrsystem

SLX 425 med ProtoTRAK är specialutvecklad för enstycks- och småserietillverkning. Den lät�tillgängliga och stabila svarven i kombination med ProtoTRAK – ett unikt lättanvänt system för att
styra maskiner på ett kraftfullt sätt – minskar dina ställtider drastiskt.

Fördelar

Snabbdata

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Lättillgänglig
Stabilt uppbyggd
Enkel att lära
Korta ställtider
Kraftfull att använda

80 mm spindelgenomgång
1 250 eller 2 000 mm dubbavstånd
10 hk, 2 500 v/min
Vikt ca 3,5 resp 3,7 ton
ProtoTRAK styrsystem

Specialutvecklad för enstycks- och småserietillverkning.
SLX 425 med ProtoTRAK är utvecklad för att tillgodose enstycksoch småserietillverkarens speciella behov. Maskinen har en öppen
konstruktion med stort arbetsrum som underlättar vid uppspänning av
arbetsstycken i varierande storlekar. Det unikt lättanvända och kraftfulla styrsystemet ProtoTRAK möjliggör tillverkning på konventionellt sätt med en valfri mix av modern CNC-teknik och operatörens
skicklighet. Korta ställtider vid programmering och tillverkning minskar tidsåtgången drastiskt.

CRT MACHINE

Hög stabilitet.
SLX 425 är mycket stabil med gjuten bädd och en vikt på ca 3,7 ton
(2 m). Högkvalitativa kulskruvar för samtliga axlar. Slipade härdade
slider och luftburen dubbdocka för friktionsfri förflyttning.
Väl tilltaget arbetsrum.
Svarven har stor spindelgenomgång på 80 mm och sving i gap på hela
700 mm. Maskinen finns i två längder, med Z-rörelse på 1 250 eller
2 000 mm. Spindelmotorn ger 10 hk och 25 - 2 500 v/min. Växellåda
med tre växellägen. Konstant skärhastighet eller varvtal med programmerbar spindelhastighet. Automatisk centralsmörjning samt kylvätskesystem. Kan även levereras med växlare för 4 eller 8 verktyg.

Ta dig rekordsnabbt från skiss till
färdig detalj genom teknologi som
är anpassad efter ditt sätt att tänka
och arbeta. Mer gjort med mindre
ansträngning. Kraftigt kortade ställtider. Detaljer med bästa precision.
Allt till din och dina kunders tillfredsställelse.

Svarv SLX 425 med ProtoTRAK

Ett exempel på ProtoTRAKs många fördelar är den helt unika TRAKing-funktionen som låter dig provköra programmet i
samma takt som du vevar någon av handrattarna. Ju snabbare du vevar desto snabbare rör sig maskinen. Stanna eller veva
bakåt och maskinen följer med. Risken
för krascher är eliminerad.

ProtoTRAK
Lanseringen av ProtoTRAK var
ett av de största stegen framåt i
verkstadsindustrin på flera decennier. Med fler än 40 000 användare har idén med ett mycket lättanvänt system för att styra maskiner
på ett kraftfullt sätt gjort en enorm
nytta för företag som arbetar med
enstycks- eller småserietillverkning.

Finns med dubbavstånd 1,25 resp 2 m.

SLX 425 har ett lättillgängligt och rejält tilltaget arbetsutrymme för stora arbetsstycken, med sving över bädd på 480 mm och i gap 700 mm. Maskinbelysning standard.
Tekniska data

SLX 425 - 1,25 m

SLX 425 - 2 m

Sving över bädd, diameter

480 mm

480 mm

Sving i gap, diameter

700 mm

700 mm

Gap, längd från chuckfläns

200 mm

200 mm

Sving över tvärslid, diameter

257 mm

257 mm

80 mm

80 mm

Chuck, diameter

250 mm

250 mm

X - tvärslidens rörelse

230 mm

230 mm

1 250 mm

2 000 mm

160 mm

160 mm

Spindelgenomgång

Z - axelns rörelse
Dubbdockans pinolrörelse
Spindelnos (camlock)

D1-8

D1-8

25 - 2 500 v/min

25 - 2 500 v/min

7,5 kW (10 hk)

7,5 kW (10 hk)

3

3

MT 5

MT 5

75 mm

75 mm

Max snabbmatning X

6,3 m/min

6,3 m/min

Max snabbmatning Z

6,3 m/min

6,3 m/min

Verktygsväxlare**, antal verktyg

4 eller 8

4 eller 8

Vikt

3 500 kg

3 700 kg

260x150x175 cm

345x150x175 cm

Varvtal spindel KSH*
Spindelmotor
Växellåda, antal steg
Dubbkona
Dubbdockans pinol, ytterdiameter

Platsbehov B x D x H
* KSH = Konstant skärhastighet

ProtoTRAK SLX CNC ger dig
en tekniskt avancerad men lättatt-använda CNC-lösning för alla
dina svarvbehov.
Fördelar som konstant skärhastighet eller programmerbart varvtal, programmering i dialogform
som baseras på detaljens geometri, TRAKing, och gränssnitt för
verktygsväxlare ger dig maximala
möjligheter med en produkt som
är otroligt lätt att lära och att använda.
Oavsett om du har manuella jobb,
komplexa bitar, ren produktion,
prototyp- eller verktygstillverkning, är detta svarven som matchar det mesta.
Livet blir lättare när du använder
teknologi som är anpassad efter
ditt sätt att tänka och arbeta.

Optioner
• DXF/DWG filkonvertering.
• PT4 Programmering offline.
• Komplett program med
verktyg, spännhylschuck,
pneumatisk chuck, rullstöd
etc.

** Option

Läs mer på www.crt-machine.se

Ring 08-711 25 75 för info och order

