Draaimachines:

ST Series

Hoogwaardige prestaties
voor iedere werkplaats

www.HaasCNC.com

/

Made with Pride in the USA

ST Series
De krachtige draaimachines van de Haas ST-serie zijn vanaf
de basis ontworpen om flexibele instelling, extreme stijfheid en
hoge thermische stabiliteit te bieden. Deze machines bieden
de beste prestaties voor het geld - de beste waarde - in hun
klasse.

165-381 mm / 44-101 mm / 2.400-4.800 / 11,2-29,8
KLAUWPLAAT
AFMETING

DOORLAAT

TOERENTAL

KW

De beste prestaties - voor het geld - in de industrie

HOOFDSPINDELS
Betrouwbare, krachtige spindels ontworpen en vervaardigd door Haas.
ST-10
• 6000-omw/min, 165 mm klauwplaat,
44 mm doorlaat
ST-15
• 4000-omw/min, 210 mm klauwplaat,
63,5 mm doorlaat
ST-20
• 4000-omw/min, 210 mm klauwplaat,
51 mm doorlaat
• 5000-omw/min, 210 mm klauwplaat,
51 mm doorlaat*
ST-25
• 3400-omw/min, 254 mm klauwplaat,
76 mm doorlaat
ST-30
• 3400-omw/min, 254 mm klauwplaat,
76 mm doorlaat
• 3400-omw/min, tandwielkast,
254 mm klauwplaat*
• 4500-omw/min, 254 mm klauwplaat,
76 mm doorlaat*
ST-35
• 3200-omw/min, 304 mm klauwplaat,
101 mm doorlaat
• 2400-omw/min, tandwielkast,
101 mm doorlaat*

REVOLVERS & AANGEDREVEN
GEREEDSCHAPPEN
De ST Serie draaimachines zijn
uitgevoerd met een 12-positie
revolver, en leverbaar met 6000omw/min voor de aangedreven
lgereedschappen.
STANDAARD
• 12-positie VDI (ST-10/15/20/25))
• 12-positie Bolt-On (ST-30/35)

SPANEN & KOELING

HAAS BESTURING

Functies en opties om uw machine
te laten doen waar hij goed in is efficiënt spanen maken.

Sneller, slimmer en beter dan ooit,
met als doel uw spindel te laten
draaien.

• Hogedruk koelsysteem*

• Ethernet Connectiviteit*

• Scharnierband spanentransporteur*

• Door gebruiker gedefinieerde macro's*

• Afzuigsysteem*

• Uitbreidbaar geheugen*

• Automatisch systeem om het
koelmiddel bij te vullen*

• Afstandbediening handwiel
(met kleurenscherm)*

OPTIONEEL
• 12-positie BMT65 (ST-20/25/30/35)
• 24-positie BMT65 (Half-Index)
(ST-20/25/30/35)
• 12-positie VDI (ST-30/35)
• 12-positie Bolt-On (ST-10/15/20/25)
• 12-positie Hybrid (ST-10Y/15Y)

Beschikbare modellen

ST-10/ST-15

ST-20/ST-25

ST-30/ST-35

356 x 406 mm Maximale capaciteit
ST-10 / €37.995
ST-15 / €40.995

Maximale capaciteit 381 x 533 mm
ST-20 / €48.995
ST-25 / €50.995

Maximale capaciteit 533 x 660 mm
ST-30 / €55.995
ST-35 / €65.995

Stel uw eigen machine samen op www.HaasCNC.com
Sommige getoonde items zijn optioneel. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. * Optionele functie.
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