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GÉP: Ecoca MT208MC/750 Siemens 828D vezérl�vel, egy f�orsós, egy 
meghajtott revolverfejes, nagy merevség� és pontosságú CNC esztergagép 
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F� JELLEMZ�K MT208MC/750  

Mozgástartomány: 

Elforduló átmér� ágy felett ----------------------------  525 mm 
Elforduló átmér� keresztszán felett -----------------  384 mm 
Maximális esztergálható átmér� --------------------  250 mm 
Maximálisan esztergálható hossz ------------------  750 mm 
Úthosszak X/Z tengelyeken --------------------------  185/787 mm 

F�orsó adatai: 

Tokmány mérete ----------------------------------------  8 ” 
Hajtómotor teljesítménye ------------------------------  12 kW 
Fordulatszám ---------------------------------------------  4.800 1/min 
Orr ASA ----------------------------------------------------  A2-6 
Kúp ----------------------------------------------------------  1/20 
F�orsó furat átmér� -------------------------------------  62 mm 
Frontcsapágy átmér�je --------------------------------  100 mm 

Sebességek: 

Gyors járat X/Z tengelyeken --------------------------  24 m/min 

Szegnyereg: 

Mozgás úthossza ----------------------------------------  665 mm 
Hüvely átmér� --------------------------------------------  58 mm 
Hüvely mozgás úthossza -----------------------------  88 mm 
Hüvely kúp ------------------------------------------------  MT4 

Szerszám: 

Tárhelyek száma ----------------------------------------  12 db 
Fúrórúd átmér� ------------------------------------------  40 mm 
Küls� esztergáló szerszám mérete -----------------  20 mm 

H�tés: 

Tartály kapacitása ---------------------------------------  125 l 
Átfolyás ----------------------------------------------------  15 l/min 

Helyigény: 

szélesség --------------------------------------------------  3.100 mm 
mélység ----------------------------------------------------  1.500 mm 
magasság -------------------------------------------------  1.660 mm 
tömeg  ------------------------------------------------------  4.600 kg 
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TOVÁBBI JELLEMZ�K: 
Egydarabos szerkezet� öntvény gépágy, speciális bordázottsággal a 
legnagyobb merevség eléréséhez. 

A gépágy 30°-ban döntött, a könny� hozzáférhet�ség, megmunkálhatóság 
és forgácseltávolítás miatt 

Nagyátmér�j� csapágyak a nagy merevség és a legjobb felületmin�ség 
eléréséhez 

Két bekezdés� golyósorsó és közvetlen meghajtás a tengelyirányú 
mozgatásokhoz 

12 szerszám tárhelyes revolverfej, nagy átmér�j� szerszámbefogó 
tárcsával, a könny� szerszámbehelyezéshez 

Speciális f�motor elhelyezés helyigény csökkentése végett. 
Nagyméret� h�t�-ken� folyadék tartály 
Bels� h�tés a revolverfejen keresztül 
Nagynyomású szivattyú 
PLC vezérlés� forgácskihordó 
 
Alapfelszereltség: 
- 3 pofás hidraulikus tokmány (1 szett puha pofával) 
- Hidraulikus szegnyereg 
- Automata ken� rendszer 
- Lábkapcsoló a tokmányhoz 
- Kezelési és karbantartási kézikönyvek 
 
Opciós kiegészít�k: 
- Szintez� lábak és csavarok 
- Szerszámláda 
- Szerszám befogók 
- Szerszám érintés érzékel� 
- Renishaw automata szerszám bemér� 
- Forgácskihordó és forgács kocsi 
- Munkadarab elkapó 
- Transzformátor 
- Emel� kampó 
- C tengely + hajtott szerszámos revolverfej VDI30 
- Biztonsági nyomaték kuplung X tengelyen 
- 2 év Siemens garancia 


