
SCM ACCORD 25 FX

SCM OLIMPIC K360 T-ER1 SCM OLIMPIC K560 HP

 Kraftig portal-maskine med automatisk bjælkebord
 5020x1680x180 mm X/Y/Z
 5-akset fræsemotor 18,5 KW
 Stor borekasse 
  Velegnet for vinduer, trapper m.v.
  Ny Xilog Maestro software

 Stærk og fleksibel kantlimer
 Bestykning med forfræser, hjørneafrunding, spray m.v.
 Nem betjening via stor touch-skærm
 Hurtig opvarmning og skift af limtype. 
 Også mulighed for PUR lim

 Robust kantlimer med forfræser, hjørneafrundning, spray m.v.
 Nem og hurtig omstilling mellem flere profiler og bearbejdninger
 Nyt patenteret limsystem for EVA og PUR lim. Sparer tid og 
 vedligehold
 Stærk kædebane fremføring

Netop nu har vi en række attraktive tilbud på 
lagermaskiner, hvor du kan gøre en god forret-
ning. Levering kan ske i indeværende år - og vi 
tilbyder også fleksible finansieringsløsninger.
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 Ny førende model i klassen
 Vacuum rasterbord med meget stærkt fasthold
  5-akset fræsespindel og 23 spindlet borekasse
  3150x2200 mm arbejdsbord 
 37 pos. værktøjsveksler med hurtigskift
  Ekstra fræsespindel
  Xilog Maestro intetelligent og 
 hurtig software

SCM MORBIDELLI X400

SCM MORBIDELLI CX100

 Lodretstående CNC bore- og fræseautomat med gennemløb
 Emner op til 1300 mm bredde og 95 mm tykkelse.
 Skånsom emne transport for sarte overflader
 Fræsespindel med automatisk 
 værktøjsveksler
 RO.AX patenterede high performance
  borespindler
 Stregkodelæser
 Nem programmering 

SUPERFICI MINI SPRAY

 Ny suveræn CNC serie – best in class ! 
 Stor borekasse med 32 spindler samt 5-akset fræsespindel
 Adgang til oplægning fra begge sider af maskinen
 3110x1620x180 mm arbejdsmål
 Bumpers sikkerhedssystem
 28 pladser i værktøjsveksler
 Hurtigste værktøjsskift og boring 

SCM MORBIDELLI M100

 Enkel plug & spray løsning
 Flot ensartet lakering og stærk til både små og store serier
  Papirconveyor velegnet for små serier og økonomisk drift
 Software for nem betjening og aut.  
 styring af sprøjtecyklus
 Minimalt lakspild og driftsom-
 kostninger
 Komplet med Graco Merkur 
 pumpe og pistoler

MELLEMSALG FORBEHOLDT



SCM MORBIDELLI N100 CELLE

SCM MORBIDELLI M200 - FLEXMATIC

SCM MORBIDELLI UX100

 Fuldautomatisk produktionscelle
 Automatisk indtræk fra stak og udskubning af emner fra maskine
  Vacuum bord med meget stærkt fasthold
  X-Y arbejdsmål 3686x1555 mm
 3-akset fræsespindel
 Brug nesting til opdeling, formfræsning m.v.
 Utrolig enkel og nem betjenbar styring med stærk software 

 Ny suveræn teknologi der sætter nye standarder
 5 akset kompakt og stærk fræsespindel 
 Stort og fuldautomatisk indstilleligt arbejdsbord
 X-Y-Z arbejdsmål 5510x1620x250 mm
 28 pladser og hurtigste værktøjsveksling
 31 spindlet ROAX borekasse – klassens stærkeste
 Stærk software Maestro Active – for supernem betjening

 CNC gennemløbs bore- og fræseautomat
 Boring fra oven og neden samt sider, i alt 82 borespindler
 Kan også leveres med automatisk ilægning og afstabling
 Bedste pris/ydelsesforhold
 Boring af flere emner samtidigt
 Notsav og fræser
 Skånsom emnetransport. 
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SCM GABBIANI P75

 75 mm effektiv skærehøjde
 3200-4500 mm skærelængde
 Stærk opbygning af savvogn for holdbarhed og præcision
 Automatisk cyklus med gribetænger og dobbelt oprettersystem
 Flydende gribere sikrer altid perfekt fasthold selv ved uens plader
 Stærk og meget nemt betjent  optimerings-software
 Leveres også med hel- og halvautomatisk ilægning
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SCM DMC ES M2 1350

 Tværbånd, stålvalse og sko
 Superfinish aggregat
 Elektronisk leddelt slibesko
 Slibe- og polerebørster i udløb
 Vacuum i bord
 PC styring for hurtig og præcis omstilling

MELLEMSALG FORBEHOLDT

SCM SUPERSET NT 

 Stærk kehler for perfekt høvle-resultat
 6 spindler med elektronisk indstilling via PC styring
 T-set hurtig skift af værktøj 
 Robust og støjsvag


