Verticale bewerkingscentra:

VF Series
M E D I U M

's Werelds meest populaire
CNC-freesmachines

www.HaasCNC.com

/

Made with Pride in the USA

VF Series M E DIUM
De toonaangevende Haas VF's zijn de best gewaardeerde,
krachtige bewerkingscentra die vandaag beschikbaar zijn.
Wat kan een verticale bewerkingscentrum van de VF-serie?
Met ons brede scala aan beschikbare modellen kan de VF-serie
vrijwel elk formaat en productiviteitsbereik evenaren. Ongeacht
uw vereisten, er is een VF die precies goed is om aan uw eisen
te voldoen.

30/40/50 / 3/4/5 / 7.500-30.000 / 20-40
OPNAME

ASSIG

OMW/MIN

CAPACITEIT VAN
GEREEDSCHAPPEN

Een groot aantal formaten en functies die aan de behoeften van elke werkplaats voldoen

SPINDELS

GEREEDSCHAPWISSELAARS

HAAS BESTURING

SPANEN EN KOELING

Betrouwbare, krachtige spindels
- ontworpen en vervaardigd door
Haas.

Capaciteit en snelheid om uw
cyclustijden te minimaliseren en die
binnen uw budget passen.

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

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

STANDAARD

• Haas Connect: monitoren van uw
machine op afstand

• Koeling door de spil*

STANDAARD
• 8100-omw/min, Inline (40-opname)
• 12.000-omw/min, Inline (SS 40-opname)
• 7500-omw/min, 2-traps tandwielkast
(50-opname)

20 positie gereedschapswisselaar
(40-opname)
30+1 zijwisselaar (50-opname, SS & TR)

• 8100-omw/min, 2-traps tandwielkast
(40-opname)

• Macro’s te definieren door gebruiker*
• DWO/TCPC*

OPTIONEEL

• Inwendige luchtkoeling *
• Minimale olie smering. *
• Spanentransporteur*

• Geheugenuitbreiding*

30+1 zijwisselaar (40-opname)

OPTIONEEL

• Ethernet Connectiviteit

• WiFi Connectiviteit*

40+1 zijwisselaar (40-opname)

• 10.000-omw/min, 2-traps tandwielkast
(40-opname)
• 10.000-omw/min, Inline (40-opname)
• 15.000-omw/min, Inline (40-opname & SS)
• 30.000-omw/min, riemaandrijving
(40-opname)

Beschikbare modellen

• 10.000-omw/min, 2-traps tandwielkast
(50-opname)

VF-3

VF-3YT

VF-4

VF-5

VF-5XT

Verplaatsingen 1.016 x 508 x 635 mm

Verplaatsingen 1.016 x 660 x 635 mm

Verplaatsingen 1.270 x 508 x 635 mm

Verplaatsingen 1.270 x 660 x 635 mm

Verplaatsingen 1.524 x 660 x 635 mm

VF-3 / €54.995
VF-3SS / €64.995

VF-3YT / €62.995
VF-3SSYT / €73.995
VF-3YT/50 / €81.995

VF-4 / €56.995
VF-4SS / €67.995

VF-5 / €68.995
VF-5SS / €80.995
VF-5TR / €127.995
VF-5/50 / €91.995
VF-5/50TR / €143.995

VF-5XT / €77.995
VF-5/50XT / €103.995

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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