Kitagawa yeni ürünlerini EMO fuarında tanıtıyor!
Çift motorlu yüksek donanımlı 4. eksen
divizör- DS250
Kitagawa DS250, 1000 devir/dakika’ya kadar olan
dönme hızı ile işleme merkezinizin üzerinde tornalama
yapabilmenizi sağlar. Bu iş mili hızı, orijinal Kitagawa
patentli mekanizma ile bağlanan ek bir servomotor ile
gerçekleştirilir.
DS250 modeli, 500N.m’lik statik pnömatik sıkma
torkuna sahip, indeksleme hızı 25 devir/dakika olan
geleneksel 4. eksen divizör gibi çalışır. Böylece DS250
modeli 3 eksenli işleme merkezinde kullanıldığında,
kombine işlemeyi en düşük maliyetlerde yapma
opsiyonunu verir.
DS250’nin Kitagawa Ayna ve parça tutma sistemleri ile
kullanılması, birçok tornalama çözümlerinin
gerçekleştirilmesine imkan sunar.

Standart aynanızı geliştirin- DLB08
DLB08 modeli açık merkezli çift kilitli aynadır. B200
serisi aynalar ile direkt olarak değiştirilebilir. Genel
özellikleri:






İş parçanızı hem çaptan hem de geri çektirme
hareketi ile de sıkar ve parçanın dayanmasını
garanti eder.
Özel tasarımı ile az bakım imkanı sunar.
Otomasyon için uygundur.
İstikrarlı yüksek hassasiyet sağlar.




B200 serisi ile aynı ayakları kullanır.
Aynı iç çapına sahiptir.

Buna ek olarak, hassas iş parçalarının istenmeyen
bozulmalarına karşı DLB08’in uyarlanabilen geri çekme
aksiyonu vardır.
Sonuç olarak bu ayna, çok az bir bakım masrafı ile
mevcut tornanıza ilave bir kapasite sağlar.

Yeni yüksek standartta 5 eksen divizörlerTT200
TT200 Divizör, yıllarca çok iyi performans göstermiş
olan değerli TT182 modelinin yerini almak üzere
ayarlanmıştır.
İş parçanızın istikrarını korumak için sınıfında en
yüksek frenleme torkunu sağlar. TT200 divizör,
kompakt tasarımı ile hareket limitini sınırlamadan, Tip
30 no’lu tutucuya sahip küçük işleme merkezlerine
monte edilebilir. Daha büyük makinelere de etkin 5.
eksen kabiliyeti ekler ancak kompakt tasarımı ile çok
az yer kapladığı için diğer operasyonların yapılmasına
da imkan verir.
TT200, döner bağlantısı için 5 girişli opsiyon sağlar.
Bunların 4 tanesi hidrolik ve ya pnömatik kullanım ve
1 tanesi sadece pnömatik kullanım içindir. Bu durum
divizörün alnına uygunluk sağlayarak çok çeşitli parça
tutma çözümleri sunar.

KITAGAWA , Emo fuarında!
5-10 Ekim 2015 tarihleri arasında
aşağıdaki stand’ta ziyaret edebilirsiniz:
Pavillion 2, Stand H27
Ayrıca detaylı bilgi için Tandem firması ile irtibata
geçebilirsiniz.
Kalıp Avrasya Bursa fuarında Tandem standında
Salon 2 - Stand 217/B Kitagawa ürünlerini yakından
tanıma fırsatı bulabilirsiniz.

