cnc-svarvar, långhålsborrmaskiner
alla typer av service och
renoveringar.

Ni hittar oss i Varberg där vi har vår tillverkning av CNC-svarvar
och långhålsborrmaskiner. I vår verkstad utför vi renoveringar och
servicearbeten på egna produkter och på de flesta maskintyper för
skärande bearbetning. Vår styrka är att anpassa oss och våra produkter för
just dina behov.
På vårt lager tillhandahålls reservdelar för våra maskiner som finns i
produktion världen över.
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Med fokus på kvalité!
Våra CNC-Svarvar och Långhålsborrmaskiner är konstruerade och
utvecklade för att uppnå högt ställda krav från svensk industri gällande
effektivitet, hög precision och stabilitet. Alla maskiner utformas och
levereras anpassade för dina specifika krav för att optimera Er produktion.

STM 2500 i grundutförande, svarvlängd 600mm

STM 2000
Sving över bädd		
ø 340 mm
Sving över tvärslid		
ø 240 mm
Svarvlängd			660 mm
Spindelborrning		
55/75 mm
Spindelvarvtal			
60 - 7500/40-4500 rpm
Spindeleffekt			23 kW
Verktygsbärare
12-läges revolver, roterande verktyg
Styrsystem			
Sinumerik 808/828D

STM 2500
Sving över bädd		
ø 380mm
Sving över tvärslid		
ø 280 mm
Svarvlängd			
600 alt. 1000 mm
Spindelborrning		
76/85 mm
Spindelvarvtal			
40 - 4500 rpm
Spindeleffekt			28 kW
Verktygsbärare		
12-läges revolver, roterande verktyg
Styrsystem			Sinumerik 808/828D
Styrd pinoldocka & automatiska dörrar

Vi erbjuder kundanpassningar till alla maskinmodeller.
Stöddockor
Portalladdare
Stångmagasin
Robotinterface

C-axel
Subspindel
Palletsystem
Högtryckskylning

Automatiska dörrar
Styrd pinoldocka
Detaljhämtare
Y-axel

STM 4000 i 4-axligt utförande med Y-axel och roterande verktyg, svarvlängd 1500mm

STM 4000
Sving över bädd		
ø 570 mm
Sving över tvärslid		
ø 390 mm
Svarvlängd			
900 alt. 1500 mm
Spindelborrning		
76/110 mm
Spindelvarvtal			
35 - 4500 rpm
Spindeleffekt			30 kW
Verktygsbärare		
12-läges revolver, roterande verktyg
Växellåda			Ja		
Styrsystem			
Sinumerik 808/828D

STM 6000
Sving över bädd		
ø 680 mm
Sving över tvärslid		
ø 500 mm
Svarvlängd			
900 alt. 1500 mm
Spindelborrning		
76/110 mm
Spindelvarvtal			
25 - 3000 rpm
Spindeleffekt			40 kW
Verktygsbärare		
12-läges revolver, roterande verktyg
Växellåda			Ja
Styrsystem			Sinumerik 808/828D

LÅNGHÅLSBORRMASKINER

DHB 150, 180, 230
Beteckning							
DHB 150
Centrumhöjd över bädd					
150 mm
Svingdiameter max						
390 mm
Diameter arbetsstycke max ca
ø300 mm
Fullborrning							
100 mm
Upprymning & motrotation max			
100 mm
Spindelvarvtal standard (rpm)
500-1500
Spindeleffekt standard					
30 kW

DHB 180
180 mm
435 mm
ø345 mm
125 mm
165 mm
300-1000
37.5 kW

DHB 230
230 mm
520 mm
ø430 mm
125 mm
165 mm
180-800
45 kW

Borrlängden är kundanpassad på samtliga modeller

PRODUKTER & TJÄNSTER
Vi utför bland annat renoveringar i varierande omfattning av pinoldockor,
revolvrar, slidverk, växellådor och elmotorer. I vår extensiva maskinpark
kan vi erbjuda småskalig legotillverkning av komplexa detaljer med hög
precision.
Vår personals bredd av kompetenser skapar lösningar som få andra
företag klarar av så när Ni får problem hör av er till oss på Storebro
Machine Tools.

Kontakta oss!
0340 - 16240
info@storebromachinetools.se
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