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     Technické údaje:                                                                      
     Výkon motoru                                             kW                        0,6 / 0,95
     Otáčky vřetene (plynule)                            min-1                     125 - 2400 nebo 225 - 4300
     Vrtný výkon do oceli                                  mm                       18
     Vrtná síla do oceli                                       mm                       23
     Zdvih vřetene                                               mm                       100
     Vyložení vřetene                                          mm                       250
     Krátké vřeteno                                             MK                        2

     Technické údaje:                                                                      
     Výkon motoru                                             kW                        1,45 / 1,9
     Otáčky vřetene (plynule)                            min-1                     160 - 2250
     Vrtný výkon do oceli                                  mm                       32
     Vrtná síla do oceli                                       mm                       40
     Zdvih vřetene                                               mm                       120
     Vyložení vřetene                                          mm                       293
     Krátké vřeteno                                             MK                        3

     Technické údaje:                                                                      
     Výkon motoru                                             kW                        1,0 / 1,6 nebo 1,45 / 1,9
     Otáčky vřetene (plynule)                            min-1                     80 - 1125 nebo 160 - 2250
     Vrtný výkon do oceli                                  mm                       32
     Vrtná síla do oceli                                       mm                       40
     Zdvih vřetene                                               mm                       120
     Vyložení vřetene                                          mm                       293
     Krátké vřeteno                                             MK                        3

Stolní vrtačka AX 2 - T/S

)
Technicky perfektní. Za atraktivní cenu. Lze volitelně dodat s přepínačem, 
chladicím zařízením, zařízením na řezání závitů.
Sériová výbava.
- Uzamykatelný hlavní vypínač s jističem motoru
- Hřibové tlačítko (zacvakávací) pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ
- Plynulé nastavení otáček
- Digitální ukazatel otáček
- Druh krytí IP 54
- Ochrana vřetene s elektronickým zajištěním

Poznámka:
Podstavec na vyžádání.

Sloupová vrtačka ALZSTAR 40/SV

)
Sloupové vrtačky nejvyšší kvality.
Sériová výbava.
- Hřibové tlačítko (zacvakávací) pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ
- Přepínač pro chod doprava a doleva.
- Jistič motoru
- Plynulé nastavení otáček
- Digitální ukazatel otáček
- Pojistka přetížení posuvu
- Druh krytí IP 54
- Přípojná zástrčka (kompletně smontovaná).
- Ochrana vřetene s elektrickým zajištěním

Sloupová vrtačka AX 3/SV

)
Celosvětově osvědčená v průmyslových závodech, řemeslných i učňovských dílnách. 
Možnost různého vybavení.
Sériová výbava.
- Uzamykatelný hlavní vypínač s jističem motoru
- Hřibové tlačítko (zacvakávací) pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ
- Plynulé nastavení otáček
- Digitální ukazatel otáček
- Pojistka přetížení posuvu
- Druh krytí IP 54
- Ochrana vřetene s elektrickým zajištěním

Rozsah dodávky
bez vrtáku

95010

95015

95020
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    Technické údaje:                                                                                           
    Výkon motoru                                                           kW                               1,8 / 2,9 nebo 3,0
    Otáčky vřetene (plynule)                                         min-1                            70 - 1200 nebo 70 - 2400
    Vrtný výkon do oceli                                               mm                              43 / 45
    Vrtná síla do oceli                                                    mm                              55
    Zdvih vřetene                                                            mm                              140
    Vyložení vřetene                                                       mm                              300
    Krátké vřeteno                                                          MK                               4

    Technické údaje:                                                                                           
    Výkon motoru                                                           kW                               1,8 / 2,9
    Otáčky vřetene (plynule)                                         min-1                            100 - 1600 nebo 70 - 4000
    Vrtný výkon do oceli                                               mm                              40
    Vrtná síla do oceli                                                    mm                              50
    Zdvih vřetene                                                            mm                              160
    Vyložení vřetene                                                       mm                              300
    Krátké vřeteno                                                          MK                               4

Sloupová vrtačka AX 4/SV 

)
Cenově výhodný stroj do výroby, lze dodat v různých provedeních.
Sériová výbava.
- Uzamykatelný hlavní vypínač s jističem motoru
- Hřibové tlačítko (zacvakávací) pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ
- Plynulé nastavení otáček
- Digitální ukazatel otáček
- Druh krytí IP 54
- Pojistka přetížení posuvu
- Ochrana vřetene s elektrickým zajištěním

Sloupová vrtačka AB 40/SV

)
Nová vysoce výkonná vrtačka ve třídě AB. 
Sériová výbava. 
- Elektromagnetická spojka posuvu s pojistkou proti přetížení a elektrickým křížovým přepínačem na madle
- Trafo řízení a světel
- Napětí řízení a na světlech 24 V
- Uzamykatelný hlavní vypínač
- Hřibové tlačítko (zacvakávací) pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ v čelní desce
- Chod vpravo pomocí stykače, 
- Plynulé nastavení otáček
- Digitální ukazatel otáček
- Elektrické nastavení otáček
- Druh krytí IP 54
- Třída izolace motoru F (155°)
- Ochrana vřetene s elektrickým zajištěním

Sloupové vrtačky │ Pásové pily │ Vertikální pily

95030

95041
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     Technické údaje:                                                                  TB 18 Plus            SB 18 Plus
     Trvalý / normální výkon při vrtání          mm                     15/18                      15/18
     Vřeteno                                                                                MK II                      MK II
     Hloubka vrtání                                         mm                     100                         100
     Vyložení vřetene                                      mm                     240                         240
     Průměr sloupu                                         mm                     82                          82
     Motor                                                         V/kW                   230/0,75                 230/0,75
     Plynulé nastavení otáček vřetene          1/min.                 30-3000                 30-3000

Stolní vrtačky na třífázový proud

4
Cenově výhodné vrtačky s velkým výkonem pro
dílnu, průmyslové a řemeslné provozy. S rychle
přestavitelným dorazem hloubky vrtání Ochrana při
vrtání sériově.
Záruka 3 roky.

Sériová výbava
- Digitální ukazatel otáček
- Digitální ukazatel hloubky vrtání
- Nouzový vypínač
- Podpěťová spoušť
- Připojovací kabel (1,5 m) s chráněnou zásuvkou
- Ochrana vrtačky elektrickou pojistkou
- Rychle přestavitelný doraz hloubky vrtání
- Plynulé nastavení otáček
- Nastavení výšky stoly pomocí ozubené tyče
- Tepelná ochrana proti přetížení.
- Řezání závitů

SB 18 Plus

95080

    Technické údaje:                                                                                           SB M2 ST                             SB M3 ST                                 SB M3 ST MV
                                                                                                                           s přepínáním pólů              s přepínáním pólů                  s přepínáním pólů
    Trvalý / normální výkon při vrtání                          mm                              18/23                                    25/30                                         25/30
    Vřeteno                                                                                                          MK II                                     MK III                                        MK III
    Hloubka vrtání                                                         mm                              100                                       125                                            125
    Vyložení vřetene                                                      mm                              240                                       280                                            280
    Průměr sloupu                                                         mm                              82                                         110                                            110
    Motor                                                                         V/kW                            400/0,45/0,80                       400/0,90/1,45                            400/0,90/01,45
    Otáčky motoru                                                         1/min.                          250-4000                              125-4000 s předlohou              125-4000 s předlohou
    Stupeň 1                                                                    1/min.                                                                       125-2000                                  125-2000
    Stupeň 2                                                                    1/min.                                                                       250-4000                                  250-4000
    Posuv                                                                        mm/ot.                         manuálně                             manuálně                                 0,10/0,16/0,25
                                                                                                                                                                                                                          včetně elektromagnetické 
                                                                                                                                                                                                                          spojky

Sloupové vrtačky M2 ST / M3 ST / M3 ST MV

4
Cenově výhodné vrtačky s velkým výkonem pro dílnu,
průmyslové a řemeslné provozy. S plynulým nastave-
ním otáček, nastavením výšky stolu pomocí ozubené
tyče, ruční přepínač pro chod vpravo a vlevo. Nouzový
vypínač, podpěťová spoušť a přípojný kabel s CEE
zástrčkou, tepelná ochrana proti přetížení. Ochrana
při vrtání sériově.
Záruka 3 roky.

SB M3 ST / SB M3 ST MV
Doraz hloubky vrtání s jemným nastavením

SB M2 ST SB M3 ST

95085

oprac. patka vč. 
integrovaného chlazení
(pouze pro M2 a M3)

Kombinovaný stůl na
vrtání (pouze pro M3)
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Automatické pásové pily │ Stolní vrtačky

    Technické údaje:                                                                 SB P23 ST                                SB P30 ST                                SB P40 STG PV
                                                                                                 s přepínáním pólů                  s přepínáním pólů                  s přepínáním pólů
    Trvalý / normální výkon při vrtání         mm                     18/23                                         25/30                                         35/40
    Výkon při řezání závitů max.                                             M 16                                          M 20                                          M 30
    Vřeteno                                                                                MK II                                         MK III                                        MK IV
    Hloubka vrtání                                        mm                     100                                            125                                            160
    Vyložení vřetene                                     mm                     240                                            280                                            300
    Průměr sloupu                                        mm                     82                                              110                                            125
    Motor                                                       V/kW                   400/0,45/0,80                            400/0,90/1,45                            400/1,50/3,0
    Plynulé otáčky vřetene                          1/min.                 R1 250-4000                             stupeň l 125-2000                     R1 100-2000
                                                                                                 R2 125-2000                             stupeň ll 250-4000                    R2 70-1400
                                                                     1/min.                 s předlohou                               s předlohou                               s předlohou

    Rychlost posuvu                                     mm/min.             manuálně                                  manuálně                                  plynule 0-300 mm/min 
                                                                                                                                                                                                    včetně elektromagnetické spojky
                                                                                                                                                                                                    digitální displej

Sloupové vrtačky  P23 ST / P30 ST / P40 STG electronic

4
Precizní, plynule přestavitelné vrtačky s velkým výkonem a digitálním ukazate-
lem hloubky vrtání a počtu otáček pro dílnu, průmyslové a řemeslné provozy. 
S plynulou regulací otáček, nastavením výšky stoly pomocí ozubené tyče,
tepelnou ochranou proti přetížení a dorazem hloubky vrtání s jemným nastave-
ním. Nouzový vypínač, podpěťová spoušť a přípojný kabel s CEE zástrčkou.
Ochrana při vrtání sériově. Záruka 3 roky.

Displej P 40 STG

SB P23 ST/SB P30 ST
Ruční přepínač pro chod vpravo/vlevo.

SB P40 STG PV
electronic sériově
- Kontrola vřetene
- Stříhací zařízení
- Řezání závitů max. M 30
- Vrtačí kříž s tlačítkem pro vypnutí/zapnutí posuvu
- Trvalé mazání převodů posuvu
- LED osvětlení s kloubovým ramenem.

SB P40 STG PVSB P23 ST

95087

oprac. Patka vč. integrovaného 
chlazení (pouze pro P23 a P30)

    Technické údaje:                                                                                            
    Typ                                                      VKS 315                VKS 370                VKS 370 HA MPS
    Kotouč pily Ø                     mm         315                        370                         370
    Výkon motoru                    kW          1,5/1,8                   1,8/2,2                    1,8/2,2/3,0
    Napětí                                  V             400                        400                         400
    Otáčky volitelně                1/min.     17+ 33/33 + 66      15 + 30/30 + 60     15+30 / 30+60 / 15-70 plynule
    Hmotnost cca                     kg            327                        392                         444

p
Vysoce výkonná vertikální kotoučová pila
VKS 315 / VKS 370 / VKS 370 HA MPS
- Šikmé řezy do 60° vlevo a 45° vpravo
- Velký rozsah řezání
- Velmi velká podložka pro materiál + talíř
- Tichý, velmi výkonný šnekový pohon
- Svěrák s bočním rychlonastavením a dvojitým

upínacím ramenem
- Přesné prizmatické vedení,, nastavitelné
- Stojan stroje se zásuvkou na třísky a automa-

tickým chlazením

Poznámka:
K dostání také jako poloautomatická nebo plně
automatická pila nebo ve speciálním provedení.

Vysoce výkonná vertikální kotoučová 
pila VKS 370
- Kartáč na třísky v ochranném krytu na kotouče pily

Vysoce výkonná vertikální kotoučová pila VKS
370 HA MPS
- Kartáč na třísky v ochranném krytu na kotouče pily
- Nejmodernější mikroprocesorové řízení s multi-

funkčním displejem
- Hydropneumatické řízení řezné hlavy umožňuje

plynulé řízení rychlosti posuvu v plné pracovní
délce ve třech krocích:
1. Rychlý posuv až k obrobku
2. Přepnutí na pracovní posuv
3. Zpětný zdvih rychloposuvem
Lze zvolit dva pracovní postupy:
1. Jednotlivé kroky
2. Sériové kroky

Vysoce výkonné vertikální kotoučové pily

VKS 315

    Rozsah řezání:                                    VKS 315                                       VKS 370 / VKS 370 HA MPS
    90°                                      mm           ❍ 108     ❏ 93     ❏ 150x90     ❍ 120     ❏ 100    ❏ 180x100
    45° vlevo                            mm           ❍ 108     ❏ 93     ❏ 105x90     ❍ 120     ❏ 100    ❏ 130x100
    45° vpravo                          mm           ❍ 108     ❏ 93     ❏ 105x80     ❍ 105     ❏ 100    ❏ 130x100
    60° vlevo                            mm           ❍ 93     ❏ 80     ❏ 75x90     ❍ 110     ❏ 90    ❏ 90x100

95196
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Pásové pily na kov GBS 242 DG AutoCut

p
- Šikmé řezy do 60° vlevo a 45° vpravo
- Řezná rychlost volitelně 37 + 74 m/min. nebo

plynulá řezná rychlost přes frekvenční měnič 
25 - 90 m/min..

- Rychloupínací svěrák, posuvný v ose X/Y
- Rychloupínací páka pro snadné ovládání
- Otočný stůl s kuželovým ložiskem pro snadné

nastavení pokosu (s dlouhou životností)
- Kartáč na třísky
- Stojan stroje s automatickým chlazením
- Uzamykatelný hlavní vypínač, nouzový vypínač

zvlášť
- Elektrická indikace a kontrola napětí pásu pily, kryt

na otvor, stav pohotovosti stroje s funkcí blokování
pro vyšší bezpečnost

Automaticky vyšší výkon s osvědčeným 3stupňovým
automatickým systémem Berg & Schmid AutoCut. 
AutoCut systém sestává z hydraulického válce,
řízení posuvu, listové pružiny, koncového spínače.

3stupňový systém:
- Automatické sjetí rámu pily

přes hydraulický válec, plynule 
nastavitelný posuv, s koncovým 
spínačem na konci řezu.

- Sjetí rámu pily rychloposuvem 
z klidové polohy až k obrobku, 
pak přepnutí na normální posuv 
(např. k dojetí).

- Manuální režim, hydraulický válec 
pracuje jako brzdový válec 
(např. k vyříznutí).

    Rozsah řezání:                                                                              
    90°                                        mm             ● 250          ■ 210         ■ 290 x 210
    45° vlevo                              mm             ● 220          ■ 200         ■ 210 x 200
    45° vpravo                            mm             ● 170          ■ 170         ■ 170 x 170
    60° vlevo                              mm             ● 140          ■ 130         ■ 140 x 130

    Technické údaje:                                     
    Výkon motoru                       kW              1,1/1,3
    Napětí                                    V                 400
    Rozměry pásu pily               mm             2730 x 27 x 0,90
    Hmotnost                             kg               290

95202

Pásová pokosová pila GBS 270 AutoCut

p
- Řezy na pokos do 45° vpravo a do 60° vlevo
- Řezná rychlost volitelně 35 + 70 m/min
- Svěrák s rychloupínáním
- Automatické chlazení
- Stojan stroje

Navíc AutoCut:
- Ekonomický, poloautomatický provoz díky 

automatickému sjetí rámu pily, plynule nastavitelný
- Hydraulický brzdový válec pro plynulý 

posuv přes koncový spínač
- Rychloposuv (rychlé najetí k obrobku)
- Možnost manuálního provozu

    Technické údaje:                                     
    Motor                                     kW / V        1,5/1,8 / 400
    Rozměry pásu pily               mm             2920 x 27 x 0,90
    Hmotnost cca                       kg               310

    Rozsah řezání:                                                                              
    90 °                                       mm             ● 270         ■ 240         ■ 285 x 200
    45° vlevo                              mm             ● 210         ■ 200         ■ 200 x 200
    60 ° vlevo                             mm             ● 150         ■ 180         ■ 150 x 180
    45° vpravo                            mm             ● 200         ■ 180         ■ 180 x 200

95207
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Sloupové vrtačky │ Soustruhy

Vysoce výkonná pokosová pásová GBS 305 AutoCut

    Technické údaje:                                                      
    Motor                                            kW / V                   1,5/1,8 / 400
    Řezná rychlost                            m/min                   37 + 74
    Frekvenční měnič (opce)            m/min                   18 - 110
    Rozměry pásu pily                      mm                       3375 x 27 x 0,9
    Hmotnost cca                              kg                         607

    Rozsah řezání:                                                                                                             
    90°                                        mm             ● 480/*510       ■ 450      ■ 610 x 450       
    45 ° vlevo                             mm             ● 440               ■ 440      ■ 440 x 450       
    60 ° vlevo                             mm             ● 250               ■ 250                                  ■ 250 x 450
* odstraněním tlačítka                                                                                                                  

p
- Pro průmyslové provozy a dílny
- Řezy na pokos vlevo 60° a vpravo 45°
- Rychloupínací svěrák posuvný v T drážce 

pro rychlou změnu polohy
- Hydraulický brzdný válec
- Velký otočný stůl s kuželovým ložiskem 

pro snadné nastavení pokosu 
(s dlouhou životností)

- Kartáč na třísky
- Stojan stroje s automatickým chlazením
- Uzamykatelný hlavní vypínač, nouzový 

vypínač zvlášť
- EMC (Elektromagnetická snášenlivost), UVV
- Ukazatel příkonu (průběh opotřebení pásu pily,

kontrola nástroje)

Automaticky vyšší výkon s osvědčeným 3stupňovým
automatickým systémem Berg & Schmid AutoCut.
AutoCut systém sestává z hydraulického válce,
řízení posuvu, listové pružiny, 
koncového spínače.

3stupňový systém:
- Automatické sjetí rámu pily přes hydraulický

válec, plynule nastavitelný posuv, s koncovým
spínačem na konci řezu.

- Sjetí rámu pily rychloposuvem z klidové polohy 
až k obrobku, pak přepnutí na normální 
posuv (např. k dojetí).

- Manuální režim, hydraulický válec pracuje jako
brzdový válec (např. k vyříznutí). (Brzdovým
válcem lze pilu při zpětném zdvihu zastavit 
v kterékoliv poloze).

    Rozsah řezání:                                                                                                                       
    90°                                                              mm                ● 305                   ■ 260               ■ 350 x 200
    45 ° vlevo                                                   mm                ● 250                   ■ 230               ■ 230 x 200
    60° vlevo                                                    mm                ● 175                   ■ 155               ■ 170 x 100
    45° vpravo                                                  mm                ● 250                   ■ 230               ■ 230 x 200

p
Hydraulický automat
- 2sloupová pila na pokos
- Šikmé řezy do 60° vlevo
- Masivní, přesto s lehkou obsluhou
- Tlačítko výšky (automatické 

rozpoznání začátku řezu)
- Klidný chod díky regulátoru posuvu šikmého 

řezu + regulátoru řezného tlaku
- Malé kmitání a vibrace.
- Masivní váleček pro zavádění materiálu.
- Odnímatelná vana na třísky (dezinfekce)

- Energeticky úsporný díky šikmému řezu 
(nízké vibrace)

- Ergonomický ovládací pult, bezpečný a volně
stojící

- Frekvenčně řízený pohon pily 15-100 m/min.
- Hydraulický ventil regulace řezného tlaku
- Hydraulické řízení rámu pily a svěráku
- LED světla pro kontrolu všech bezpečnostních 

funkcí
- Velmi snadné nastavení pokosu

Hydraulický poloautomat K-tech 60/48 HA-I

    Technické údaje:                                                      
    Výkon motoru                              kW                        3,0
    Napětí                                           V                           400
    Rychlost pásu pily                      m/min                   15 - 100
    Rozměry pásu pily                      mm                       5320 x 34 x 1,1
    Hmotnost cca                              kg                         1825

95203

95204

(válečkový dopravník = opce)
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     Model                            VBS400E                VBS400S                VBS600S                VBS1100S
     Řezný rozsah    mm    400                          400                          600                          1100
     Řezná výška     mm    420                          420                          585                          690
     Výkon motoru   kW     1,5                           4,0                           4,0                           4,0
     Velikost stolu    mm    600 x 600                600 x 600                600 x 760                1000 x 1150
     Hmotnost          kg       470                          460                          720                          1650

ä
Poloautomatické řízení Klaeger:
Vyvinutý Klaegerem, vyrobený Klaegerem, 
Řezání na jeden stisk tlačítka, snáze to už ani nejde.

Od jednoduché dílenské pásové pily až po dvojitou pokosovou 
pilu - Klager vyrábí stroje, které přesvědčí nejen enormní 
přesností řezu, ale také snadnou obsluhou a robustností.

Kdo se rozhodne pro stroj Klaeger, ušetří v dlouhodobém 
horizontu hodně peněz!

- Automatický posuv pily
- Nastavitelné vodicí rameno
- Přesné vedení pásu
- Chlazení vodou
- Nejvyšší přesnost řezu
- Vysoce stabilní rám pily
- Všechny funkce stroje na přehledném ovládacím pultu
- Hydraulické upínání
- Hydraulické zvedání
- Automatické otevírání svěráku po ukončení řezu
- Nastavitelná výška zdvihu pro velmi rychlé řezání malých průřezů
- Poloautomatické řezání stisknutím tlačítka se žlutým tlačítkem cyklu Klaeger
- Výkonné funkce: Plynulá řezná rychlost 15-100 m/min.
- Velmi silný kroutivý moment 2.0 kW motoru díky frekvenčnímu měniči

Ideální pro materiály všeho druhu: od INOXu po hliník, od mědi po umělé hmoty.

     Pásová pila se svěrákem na pokos                              actron325G
     Rozsah řezu 90° kruhový                          mm             325
     Rozsah řezu 90° plochý                             mm             420x300
     Řezná rychlost                                            m/min.        15-100
     Výkon motoru                                              kW              2,0
     Pás pily                                                        mm             3770x27x0,9
     Pracovní výška                                            mm             730

     Pásové pokosové pily                                                               actron265G                    actron265DG                     actron325G
                                                                                                          Jednoduchý pokos          Dvojitý pokos                       Jednoduchý pokos
                                                                                                          pravo                               vlevo/vpravo                        vpravo
     Rozsah řezu 90° plochý                             mm                        300x150                          300x150                              420x300
     Rozsah řezu 45° plochý                             mm                        200x100                          200x100                              300x200
     Rozsah řezu 30° plochý                             mm                        130x100                          130x100 links                      200x100
     Řezná rychlost                                            m/min.                   15-100                            15-100                                 15-100
     Výkon motoru                                              kW                         2,0                                  2,0                                       2,0
     Pás pily                                                        mm                        3280x27x0,9                   3280x27x0,9                       3770x27x0,9
     Pracovní výška                                            mm                        950                                 950                                      730

Pásová pila / Pokosové pásové pily

Poloautomatické řízení

Vertikální pásové pily

ä
Díky tvarově pěkné a nekmitavé konstruky 
s výklopným a velmi stabilním stroje a přehledným,
uživatelsky komfortním uspořádáním ovládacích
prvků nabízí Klaeger vhodnou vertikální pásovou
pilu pro každou potřebu.
Bohatý výběr speciálního příslušenství umožňuje
uzpůsobit pilu všem Vašim provozním potřebám.
Můžeme dodat i stroje podle Vašich požadavků.

Další informace a opce na vyžádání.

VBS600S

95340

95344
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Soustruhy │ Frézy

ä
Klaeger již více než 85 let vyrábí vysoce kvalitní pily!
Nyní nově: Sériově vyráběné pharos220 a pharos300 
s funkcí SmartCut: Inteligentní řezání pro profesionály

Funkce SmartCut:
- Pohon posuvu pily vysoce přesným servomotorem přes kuličkové vřeteno
- 3 režimy řezání: Řezání pouze podle zadaného posuvu, variabilní posuv až po

maximální řezný tlak, intezivní řezání s pevně nastaveným řezným tlakem
- Funkce pomalého naříznutí: Lze předem nastavit dosah a snížení hodnoty

posuvu
- Funkce pomalého vyříznutí: Lze předem nastavit dosah a snížení hodnoty

posuvu
- Funkce zaříznutí: Volně nastavitelné omezení hlouby řezu
- Funkce najetí pro nové pásy pily: šetří Vaše peníze!
- Ukazatel hodnoty posuvu (požadovaná a skutečná hodnota), 

posuv lze předem nastavit
- Ukazatel řezného tlaku (požadovaná a skutečná hodnota), 

max. řezný tlak lze předem nastavit
- Ukazatel aktuální řezné výšky
- Ukazatel počtu řezů na každém pásu pily
Volitelně:
- Rozpoznání začátku materiálu (první řez s a bez řezu na hlavu). Je zde

zahrnuta také geniální funkce firmy Klaeger - funkce zbývajících kusů: 
v poloautom. Režimu jsou možné zbytkové kusy požadované délky až 
na několik milimentrů

- Kontrola průběhu řezu: Vypnutí při silném velké odchylce 
(pás pily na hranici opotřebení nebo při velmi chybném nastavení)

Vysoce výkonná dvousloupová plně automatická pásová pila Klaeger
pharos220 SmartCut
- NC řízení Klaeger K-tronic-A s funkcí SmartCut
- Integrovaný válečkový pás 1000 mm s přesnými válečky pochromovanými 

na tvrdo
- Automatické nastavení výšky zdvihu při automatickém provozu
- Automatický režim, na přání možný i krokový režim

- Polohování přes kótovací řetězec v automatickém režimu 
- Poloautomatický režim možný na jedno stisknutí tlačítka
- Kontrolovaný řezný tlak s elektronickou Klaeger Power-Box
- Válec s plným zdvihem u svěráku na řezání a dopravu
- Oboustranné napnutí u svěráku na posuv 
- Oblast posuvu kompletně překryta
- Stroj lze zásobovat materiálem i s pomocí jeřábu
- Kartáč na třísky s pohonem, synchronní k řezné rychlosti
- Plynulá rychlost pásu 15-100 m/min.
- Automaticky polohované vodicí rameno 

ä
Vysoce výkonná plně automatická pásová pila s otočným rámem
fortuna265
Výrobní řada Klaeger s otočným rámem
- NC řízení Klaeger K-tronic-A s maximálním komfortem
- Integrovaný válečkový pás 1000 mm; s přesnými válečky 

pochromovanými na tvrdo
- Automatické nastavení výšky zdvihu při automatickém provozu
- Automatický režim, na přání možný i krokový režim
- Polohování přes kótovací řetězec v automatickém režimu 
- Poloautomatický režim možný na jedno stisknutí tlačítka
- Válec s plným zdvihem u svěráku na řezání a dopravu
- Oboustranné napnutí u svěráku na posuv 
- Oblast posuvu kompletně překryta
- Stroj lze zásobovat materiálem i s pomocí jeřábu
- Kartáč na třísky s pohonem, synchronní k řezné rychlosti
- Plynulá rychlost pásu 15-100 m/min.
- Nastavitelné masivní vodicí rameno z šedé litiny

    Model                                                                         pharos220 SmartCut         pharos300 SmartCut
                                                                                       Automat                             Automat
    Rozsah řezu 90° plochý             mm                       220x220                              300x300
    Výkon motoru                             kW                        2,0                                       3,0
    Délka posuvu                              mm/Hub               600                                      600
    Pás pily                                        mm                       2890x27x0,9                       3950x34x1,1
    Hmotnost                                     kg                         900                                      1250

Automatické pásové pily s otočným rámem

fortuna265

95343

    Model                                                                         fortuna220           fortuna265           fortuna265G
                                                                                       Automat               Automat               Automat
    Rozsah řezu 90° plochý             mm                       220x150               300x150               300x150
    Výkon motoru                              kW                        2,0                        2,0                        2,0
    Délka posuvu                              mm/Hub               600                       600                       600
    Pás pily                                        mm                       2890x27x0,9         3280x27x0,9         3280x27x0,9
    Hmotnost                                     kg                         770                       816                       1200

Plně automatické pásové pily95342

pharos220 SmartCut

Maschinen_HHW_Katalog_2016_CZ  16.11.16  14:46  Seite M.10



( ) = ceny svorek částečně ze skladových zásob.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz M.11CZ/P

St
ro

je

    Technické údaje:                                     
    Typ                                                           Velox 350 PN
    Motor                                     kW / V        1,5/1,5 / 400
    Otáčky                                   1/min          1.800 + 3.600
    Kotouč pily                           Ø mm         350
    Hmotnost cca                       kg               163

Hliníková kotoučová pila Velox 350 PN

p
- Řezy na pokos vlevo a vpravo do 45° 

a šikmé řezy vlevo 45°
- Otočný stůl s kuželovými ložisky
- Rychloupínací svěrák s penumatickým 

přípravkem na dvojí upnutí
- Kompletní s podstavcem stroje

Poznámka:
Velox 350 je k dostání také jako poloautomatická
nebo plně automatická pila nebo ve speciálním
provedení.

    Rozsah řezání:                                                                
    90°                                 mm     ❍ 120         ❏ 110         ❏ 200 x 88
    45° šikmá poloha         mm     ❍ 65         ❏ 60         ❏ 180 x 50
    45° vlevo a vpravo        mm     ❍ 115         ❏ 110         ❏ 150 x 80 / 135 x 100

95206

Poloautomatická pokosová kotoučová pila na hliník

p
Provedení
- Podúrovňová kotoučová pila s hydropneuma-

tikckým posuvem a manuálním 
nastavením pokosu 0-180°

- Pevné dorazy na 45° -90° - 45°

Sériová výbava:
- Manuální rozsah pokosu 0-180°
- Pevné dorazy na 45° -90°, -45°
- Hydropenumatický posuv
- Digitální úhlu pokosu
- Posuvný zadní doraz materiálu
- Posuv kotouče pily nastavitelný plynule
- Obouruční bezpečnostní ovládání
- 2 pneumatické vertikální svěráky
- Otočný stůl s kuželovými ložisky 
- Zařízení na rozprašování chladicí emulze
- Ofukovací pistole pro čištění stroje
- Nástavec pro připojení zařízení na odsávání třísek
- Jednotka na údržbu pneumatického řízení

  Technické údaje:                                                                                                              
  Motor                                     kW/V              2,2/400                                                         
  Otáčky                                  1/min                  2800                                                         
  Ø kotouče pily                        mm                    530                                                         
  Hmotnost                                  kg                    350                                                         
  Rozsah řezání:                                                                                                                 
  90°                                           mm                ❍ 180               ❏ 170               ❏ 380 x 70
  45° vlevo                                 mm                ❍ 180               ❏ 150               ❏ 290 x 70
  45° vpravo                              mm                ❍ 180               ❏ 150               ❏ 290 x 70

95205
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Kotoučové pily │ Pásové pily

    Technické údaje:                                                                                                               
    Pojezd osa X                                                               mm                                                355
    Pojezd osa Y                                                               mm                                                305
    Pojezd osa Z                                                                mm                                                455
    Upínací plocha stůl                                                     mm                                                457 x 381
    Vzdálenost hlava vřetene/stůl                                   mm                                                70 - 525
    Rychlost rychloposuvu                                                                                                   
    všechny osy CNC X/Y/Z                                             m/min.                                           15
    Max. zatížení stolu                                                      kg                                                  250
    Šířka T drážky                                                             mm                                                16
    Počet a výška T drážek                                              Stück/mm                                     4/63
    Max. otáčky                                                                 U/min                                             50 - 6000
    Výkon motoru vřetene                                                kW                                                 2,25
    Upínání nástrojů                                                                                                               BT 30
    Zásobník nástrojů                                                                                                             8 míst
    Max. Ø nástroje                                                           mm                                                50
    Potřebná plocha                                                         mm                                                760 x 1220 x 2565

    Hmotnost                                                                     kg                                                  1100

4
Vaše výhody:

Použití:
- Řízení ProtoTRAK TMX s jednoduchým 

dialogové programování nebo programování v G kódu 
- Programování přímo nebo externě 

Výkon:
- 3osý simultánně řízený CNC stroj
- Integrovaný výměník s 8 pozicemi
- Zabudované kuličkové blokování Jergens™ a 4 T drážky

Zvýšená produktivita:
- Použití jako druhý stroj se stávající obsluhou 
- Výrazné vytížení prvního stroje 
- Kratší výrobní doby
- Dodávka s hydraulickým vozíkem (možnost rychlé změny 

umístění stroje v rámci výroby)

Technická výbava
- ProtoTRAK® System Hardware ProtoTRAK® TMX CNC
- 3osé CNC a digitální obrábění
- 5palcový přehledný ovládací pult s pouze několika funkčními tlačítky 
- Možnost manuální korektury naprogramovaných otáček vřetene
- Chladicí zařízení

Vlastnosti softwaru
- Dobře čitelné a uspořádané zobrazení na monitoru
- Možnost přepnutí mezi milimetry a palci
- Přednastavené obráběcí cykly na výrobu kapes, 

profilů, vrtných obrazců atd.
- Vrtání závitů

Frézovací obráběcí centrum Flott 2-OP95161
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    Technické údaje:                                                      
    Pojezd osa X                                    mm                   770
    Pojezd osa Y                                    mm                   500
    Pojezd osa Z/pinola                         mm                   500/127
    Max. zatížení stolu                           kg                     600
    Upínací plocha stůl D x Š               mm                   1372 x 356
    Otáčky vřetene                                 U/min.              40 - 5000 (programovatelné)
    Převodové stupně                                                   2
    Výkon v trvalém provozu                kW                    3,75
    Upínání nástrojů                                                      ISO 40
    Elektropřípojka                                V/Hz                 400/50
    Hmotnost                                          kg                     2300

4
Vaše výhody:

Hardware: 
- Override pro posuv, otáčky vřetene a 

rychloposuv s grafickým ukazatelem
- Polykarbonátový ovládací pult s LED ukazateli stavu 

Software 
- TRAKING-manuální obrábění
- Pevné cykly pro většinu geometrií

Softwarové opce:
- A.G.E. programování profilů a kapes 

s neznámými (pokud chybí výkresové rozměry 
nebo nejsou dostatečné)

- Editor G-Code, 6 nulových bodů pro několikanásobné 
upínání, větné komentáře, frézování závitů, 
okrouhlé, pravoúhlé a nepravidelné kapsy a ostrovy

Síť / datová paměť: 
- Správa programu
- Automatické zálohování dat
- Grafická simulace neotevřených programů

DXF konvertor (volitelně):
- Importuje a konvertuje CAD dat do programu ProtoTRAK®

- Propojování čar a poloměrů
- Editace programů přímo na stroji

Technická výbava
- Chladicí zařízení
- Frézovací hlava se dvěma převodovými stupni
- Tříosý digitální ukazatel
- Tříosé CNC řízení
- Osvětlení pracovního prostoru - halogeny 24 V
- Automatické mazání
- Vana na třísky
- Chromovaná vedení
- Kuličková vřetena
- Elektricky monitorovaná pracovní ochrana

Výbava a příslušenství obsažené ve standardní dodávce
- Řízení ProtoTRAK®, volitelně TRAKing®

- Programová pamět 32 MB RAM
- Prozessor Pentium se zabudovaným grafickým a ethernetovým rozhraním
- Barevný LCD monitor 10,4 palců (264 mm) úhlopříčka 

s nastavitelným kontrastem
- Zavařená membránová klávesnice a těsnění krytu
- Flash Drive, USB rozhraní
- Sériové rozhraní RS 232.
- Override posuvu a rychloposuvu
- Dokumentace a návod k programování
- Pneumatická, manuální výměna nástrojů

Frézovací stroje s cykly SMX 350095170
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4
Vaše výhody:

Hardware:
- Kryt odolný proti stříkající vodě
- Elektronická ruční kola

Software
- Grafické zobrazení ihned po zadání dat
- Poloha saní inkrementálně nebo absolutní je stále vidět

Provozní režimy:
- Manuální pohyb saní s elektronickými ručními koly
- Manuální provedení programu ručním kolem (traking)

Obráběcí cykly:
- Polohování (definování dráhy rychloposuvu a polohy pro výměnu nářadí)
- Závit (válcovité, kónické, jedno- nebo vícechodé)

Grafika:
- Grafická simulace jednotlivých kroků nebo cyklů programu
- Grafická simulace v reálném čase s nástrojem

Organizace nástroje:
- Automatická kompenzace poloměru řezání
- Zásobník nástrojů pro 99 nástrojů

Programová paměť:
- 4 USB rozhraní
- Síťová opce / opce s datovou pamětí

Offline:
- Programování a uložení na PC (opce)

Technická výbava
- Tříčelisťové sklíčidlo 250 mm průměr
- 4násobný držák soustružnických nožů Dickson QCT neotočný
- Včetně šesti kazet se soustružníckými noži
- Koník podepřený vzduchovými polštáři
- Elektricky monitorovaná ochrana sklíčidla
- Elektricky monitorované vyložení pracovního prostoru
- Automatické mazání
- Chladicí zařízení
- Elektronická ruční kola pro externí ovládání řízení
- Osvětlení pracovního prostoru halogen
- Zásuvka na třísky, lze vytáhnout dopředu
- Elektrický rychlochod - joystick

Elektrická výbava
- Řízení ProtoTRAK®

- Dvouosé CNC, digitální ukazatel pro dvě osy
- 10,4 palcová barevná obrazovka TFT
- Intel Celeron® procesor s videem a ethernetem
- 256 MB RAM s možností rozšíření
- PS2 spojka pro klávesnici
- 4 USB rozhraní
- Přepisování naprogramovaných posuvů, rychlochodů 

a otáček přes grafickou obrazovku
- Stavový ukazatel LED na obrazovce
- Joystick
- Volitelně síťové uložení do paměti

    Technické údaje:                                                                                                  
    Výška hrotů                                                                      mm                              230
    Vzdálenost mezi hroty                                                    mm                              1250/2000
    Max. průměr                                                                     mm                              480
    Max. Ø soustružení nad příčnými saněmi                    mm                              257
    Max. Ø soustružení nad přemostěním lože                  mm                              700
    Šířka lože                                                                          mm                              370
    Upnutí vřetene                                                                                                     D1-8 Camlock (DIN 55029)
    Vrtání vřetene                                                                  mm                              80
    Rozsah otáček                                                                 ot/min.                         25 - 2500
    Regulace otáček                                                                                                  3 převodové stupně (plynule)
    Hnací výkon                                                                     kW                               7,5
    Elektropřípojka                                                                V/Hz                             400/50
    Hmotnost                                                                          kg                                3700/4100

Soustruh s cykly SLX 42595165
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