Tisztelt Partnerünk!
Kérem engedje meg, hogy szíves figyelmébe ajánljuk legnépszerűbb gépcsaládunk, az
XYZ MACHINE TOOLS néhány szerszámgépét!
Valamennyi gép ANGLIÁBAN készül és masszív kialakítás, könnyű kezelhetőség, kiemelkedően jó ár/érték arány a jellemzőjük.
Kizárólagos magyarországi forgalmazóként biztosítjuk Önnek
• a megfelelő gép kiválasztását, beüzemelését,
• a kedvező árakat, szállítási és fizetési kondíciókat,
• a tartós szerviz ellátottságot és a szakmai támogatást.

XYZ 1500 MARÓGÉP
Manuális, 3 tengelyes
• asztalméret:
• X/Y/Z:

1069 * 228 mm
660/285/406 mm

További manuális marógépek:
XYZ 2000
• asztalméret:
• X/Y/Z:

1270 * 254 mm
750/384/406 mm

XYZ 3000 SLV
• asztalméret: 1473 * 305 mm
• X/Y/Z:
1000/410/413 mm

XYZ KMX2 1500 MARÓGÉP
Limitált automatikus ciklusszám
• asztalméret:
• X/Y/Z:

1069 * 228 mm
610/305/362 mm

További ciklusvezérelt marógépek:
XYZ KMX2 2000
• asztalméret: 1270 * 254 mm
• X/Y/Z:
753/380/406 mm
XYZ KMX2 3000 SLV
• asztalméret: 1473 * 305 mm
• X/Y/Z:
1000/410/413 mm
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XYZ RMX 2500 MARÓGÉP
CNC vezérelt (ProtoTRAK)
• asztalméret:
• X/Y/Z:

1245 * 228 mm
762/381/560 mm

További CNC marógépek:
XYZ RMX 3500
• asztalméret: 1370 * 355 mm
• X/Y/Z:
787/508/500 mm
XYZ RMX 4000
• asztalméret: 1474 * 355 mm
• X/Y/Z:
1016/596/584 mm
XYZ RMX 5000
• asztalméret: 1930 * 355 mm
• X/Y/Z:
1524/596/584 mm

XYZ RLX 1630 ESZTERGA
CNC vezérelt (ProtoTRAK)
• főorsó áteresztés:
• csúcstávolság:
• legnagyobb elfordulás az ágy felett:

54 mm
760 mm
400 mm

További CNC esztergák:

XYZ RLX 355
• főorsó áteresztés:
52 mm
• csúcstávolság:
1000 mm
• elfordulás az ágy felett: 400 mm
XYZ RLX 425 * 1.25 m / 2 m
• főorsó áteresztés:
80 mm
• csúcstávolság: 1250 / 2000 mm
• elfordulás az ágy felett: 400 mm
XYZ RLX 555 * 1 m / 1.75 m
• főorsó áteresztés:
104 mm
• csúcstávolság: 1000 / 1750 mm
• elfordulás az ágy felett: 400 mm
XYZ RLX 555 * 3 m
• főorsó áteresztés:
104 mm
• csúcstávolság:
3000 mm
• elfordulás az ágy felett: 400 mm
XYZ RLX 780 * 3 m
• főorsó áteresztés:
160 mm
• csúcstávolság:
3000 mm
• elfordulás az ágy felett: 400 mm

JF CNC SZERVIZ Kft. - Központ és bemutatóterem: 2112 Veresegyház, Mester u. 2.

XYZ 1020 SÍKKÖSZÖRŰ
Manuális
• köszörülhető hosszúság: 500 mm
• köszörülhető szélesség: 250 mm

További síkköszörűk:
XYZ 1224
• köszörülhető hosszúság: 609 mm
• köszörülhető szélesség: 304 mm
XYZ 1632
• köszörülhető hosszúság: 860 mm
• köszörülhető szélesség: 406 mm

Cégünk további termék- és szolgáltatás kínálatából:
• Síkágyas, ferdeágyas, ellenorsós, hajtott szerszámos, Y és C tengelyes esztergák
• 3 tengelyes, 4+1 és szimultán 5 tengelyes vertikális megmunkálóközpontok
• Robotcellák, kiszolgálórobotok, hegesztőrobotok, robotok integrálása
• Technológiai előkészítés, szerszámozás, szállítás, telepítés, oktatás, szervizelés

Vezérlések:

Gépmárkáink:

VÁRJUK SZÍVES ÉRDEKLŐDÉSÉT!
A JF CNC Csapata nevében:
Király Lajos
kereskedelmi menedzser, gép értékesítési üzletág
Tel.: +36 30 178 7656, email: kiraly.lajos@jfcnc.hu, web: www.jfcnc.hu
A megadott árak nem tartalmazzák az ÁFA összegét. Jelen tájékoztatónk nem minősül hivatalos ajánlattételnek, ajánlatkéréshez
kérje kollégáink segítségét! A gépek alap konfigurációban kerültek feltüntetésre, opcionális kiegészítők nélkül. A szállítási és
fizetési feltételekről szíveskedjen érdeklődni elérhetőségeinken.
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