
Wynajmuj i pracuj
TBI Lease

Pionowe centrum obróbkowe
TBI VC 1270 HH

SERYJNIE!

SERYJNIE!

SERYJNIE!

odciążenie osi Z

korpus obrabiarki
wykonany z żeliwa

powierzchnia stołu
1350x600 mm

liniowe prowadnice
toczne Hiwin 45 mm

stabilizacja
temperaturowa wrzeciona

WARUNKI OFERTY

TBI Lease to najlepszy sposób dla przedsiębiorców 
na nową obrabiarkę bez konieczności zakupu.
  Okres wynajmu: 12-36 miesięcy 
  Pierwsza umowa na 12 miesięcy
  Bez obowiązku wykupu maszyny
  Przeglądy serwisowe w cenie
  Ubezpieczenie na 12 miesięcy (w tym od kolizji)
    Obniżenie czynszu w przypadku awarii
  Bez limitu roboczogodzin
  Kaucja w wysokości 1 raty
  Opcje i uruchomienie dodatkowo płatne

Maszyna na gwarancji przez cały 
okres trwania umowy.
Wynajem bez limitu roboczogodzin.

Czynsz obniżony proporcjonalnie za 
czas przestoju spowodowany awarią.

Bez obowiązku wykupu maszyny.

GWARANCJA PRACY GWARANCJA CENY GWARANCJA ZWROTU

Pakiet Premium (zawsze w cenie podstawowej):
 gwintowanie bez oprawki kompensacyjnej
 kółko ręczne
 wrzeciono 12 000 obr/min
 chłodzenie przez wrzeciono 20 bar
 skimmer oleju
  zintegrowany transporter wiórów wraz z wózkiem
 ręczne pistolety do spłukiwania powierzchni roboczej 
sterowanie Heidenhain iTNC 620
system przedmuchu wrzeciona
system chłodzenia narzędzia powietrzem i cieczą
pneumatyczne (hydrauliczne/mechaniczne) odciążenie osi Z
transmisja danych V.24/RS 232-C + USB + Fast Ethernet
24 pozycyjny magazyn narzędzi SK4024 pozycyjny magazyn narzędzi SK40
dolny system spłukiwania wiórów
chłodzenie szafy elektrycznej

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
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Wynajmuj i pracuj
TBI Lease

NAZWA

Zakres pracy
Przesuw wzdłużny stołu – oś X
Przesuw poprzeczny stołu – oś Y
Przesuw pionowy wrzeciennika – oś Z
Powierzchnia stołu
Rowki T-owe (ilość x szerokość x rozstaw)Rowki T-owe (ilość x szerokość x rozstaw)
Obciążenie stołu
Odległość czoła wrzeciona – pow. stołu

Wrzeciono główne
Napęd główny
Moc napędu (S1/S6)
Obroty
Stożek wrzecionaStożek wrzeciona

Magazyn narzędzi
Wykonanie
Ilość narzędzi
Maks. średnica narzędzia
Maks. średnica narzędzia 
(sąsiednie miejsce w zasobniku wolne)
Maks. długość narzędziaMaks. długość narzędzia
Maks. ciężar narzędzia

Napędy osi
Osie X/Y/Z
Śruby kulowo – toczne
Ilość prowadnic rolkowych w osiach X/Y/Z

Prędkość posuwów
Szybki posuw w osiach X/Y/ZSzybki posuw w osiach X/Y/Z

Zbiornik chłodziwa
Pojemność
Przepływ

Dane ogólne
Całkowity pobór mocy
Długość
SzerokośćSzerokość
Wysokość
Waga 
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Pionowe centrum obróbkowe
TBI VC 1270 HH

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.

Wynajmuj i pracuj
PARAMETRY TECHNICZNE

 W SERII VC:
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