Fräsmaskin SMX 3500

med ProtoTRAK styrsystem
Fördelar
• Lättillgänglig
• Stabilt uppbyggd
• Enkel att lära
• Korta ställtider
• Kraftfull att använda

Snabbdata
• X 780 Y 500 Z 450 mm
• 7,5 hk, 5 000 v/min
• 600 kg bordslast
• Vikt ca 2,3 ton
• ProtoTRAK styrsystem

SMX 3500 är en lättillgänglig och stabil bäddfräsmaskin speciellt utvecklad för enstycks- och småserietillverkning. ProtoTRAK SMX är ett unikt lättanvänt system
för att styra maskiner på ett kraftfullt sätt. Kombinationen ger dig drastiskt minskade
ställtider som resultat.

CRT MACHINE

Specialutvecklad för enstycks- och småserietillverkning.
SMX 3500 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 former och 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.
Hög stabilitet.
SMX 3500 är mycket stabil med fjäderförstärkt gjuten bädd och kolumn, och en vikt på över 2 ton. Högkvalitativa kulskruvar för samtliga
axlar, Turcitebeläggning och härdade/slipade styrningar, vilket ger stabilitet i konstruktionen och precision i bearbetningen.
Väl tilltaget arbetsrum.
Maskinen har en bordsyta på 1372 x 355 mm, med fyra T-spår slipade
till H8 tolerans. Bordet kan belastas med upp till 600 kg. Väl tilltaget
arbetsrum med rörelserna X 780, Y 500 och Z 450 mm samt pinolrörelse 120 mm. Spindelmotorn ger 7,5 hk, varvtal 40 - 5 000 v/min.
Vridbart huvud i sidled +/- 90° och växellåda med hög/låg växel.

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.

Fräsmaskin SMX 3500 med ProtoTRAK
SMX 3500 har ett rymligt bord som klarar
stora laster. Vilar på härdade och slipade
planstyrningar ovanpå en kraftig gjuten
bädd. Alltid samma höjd på bordet.

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.

Levereras med Cleervue transparenta
skydd monterade på bordet mot utkast
och stänk. Vi har även mindre skydd för
verktygsmaskiner.
Tekniska data
Matningslängd X*Y*Z
Z - pinolrörelse*
Bordsyta (längd x bredd)

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.

Spindelhuvud med hög och låg växel.
Huvudet kan vridas i sidled 90° - 0 - 90°
och ger därigenom ytterligare flexibilitet
i sättet att arbeta med maskinen.
Fräsmaskin SMX 3500
780 * 500 * 450 mm
120 mm
1372 x 355 mm

Max bordslast
T-spår

600 kg
4 st, 15,9 mm

Spindelcentrum till kolumn

520 mm

Spindelkona
Varvtal spindel hög växel

ISO 40
300 - 5 000  v/min

Varvtal spindel låg växel

40 - 600  v/min

Spindelmotor

5,6 kW (7,5 hk)

Huvud vridbart i sidled
Max snabb/arbetsmatning
Platsbehov B x D x H
Maskinbredd inkl bordsrörelse

90° - 0 - 90° steglöst
6,3 m/min
201 x 232 x 219 cm
280 cm

Vikt

2 300 kg

Cleervue skydd mot utkast/stänk

standard

ProtoTRAK SMX CNC är det
perfekta styrsystemet för fräsning.
Inget annat styrprogram kan mäta
sig med ProtoTRAKs kombination av lättanvänd teknik och avancerade styrmöjligheter.
Blandad manuell och 2- eller 3axlig CNC-körning – även under samma program. Tack vare
de elektroniska handrattarna och
TRAKing-funktionen har du full
kontroll över maskin och program.
Programmering sker i klarspråk
på svenska med de mått som redan finns på din ritning. Fattas det
mått kan ProtoTRAK bistå med
en beräkning av dem.
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
verktygshållare, verktyg,
maskinskruvstycken,
spännjärn etc.

* Tandempinol, huvud- och pinolrörelser integreras till ett enda Z-värde i styrsystemet.

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

