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MICROCUT’s ”heavy duty” CNC drejebænke type BNC-2800A er specielt designet til ”heavy duty” drejning 
med længere Z-vandring for fuld drejekapacitet. Kraftfuld geardrevet spindeldok med automatisk variator giver 
højt moment. 

Den helstøbte vange er udført i Meehanite støbejern, og denne robuste konstruktion sikrer vibrationsfri drift 
og forhindrer deformation. De dobbelte boxvanger er designet for hurtig og præcis ilgang. Kuglespindlerne er 
forspændte for at sikre høj positionerings- og gentagelsesnøjagtighed. Udtagelig bro er med til at sikre at man 
kan dreje store emner.

BNC-2800A ”heavy duty” CNC drejebænk

• Fagor 8055i FL CNC styring
• Gearhoved
• Automatisk variator
• Spindelafskærmning m. låseanordning
• Udtagelig bro
• Pinoldok
• Enkelt front skydedør 

• Kølesystem
• Smøringssystem
• Bærbar MPG
• Varmeveksler
• CE-godkendt 
• Nivelleringsbolte
• Værktøj

• Betjeningsvenligt svingbart kontrolpanel 
• Enkelt dør sammenkoblet med slæde for ekstra 

sikkerhed
• Længere pinoldok design ideel til at bære tunge 

arbejdsemner
• Hydraulisk pinolspindel gør det nemt at loade/

unloade lange arbejdsemner

• Længere pinolspindel sikrer fuld 
bearbejdningslængde

• Reparationsfunktion for gevind
• Udtagelig bro
• Vangerne er belagt med Turcite B

Standardudstyr: 

Features BNC-2800A:
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• Hurtigskift-stålholder
• Revolver (hydraulisk el. elektrisk) & revolver f. 

roterende værktøjer
• Borespindel-holder
• C-akse
• 5 bar kølesystem
• 20 bar køling gennem værktøj
• Forberedelse for montering af bag-centrerpatron
• Bag-centrerpatron
• Manuel & hydr. 3-bakket centrerpatron
• Uafhængig manuel 4-bakket centrerpatron
• Automatisk stanglader
• Fast brille 50-300 mm & 250-380 mm

• Forberedelse for hydraulisk brille
• Medløbende brille 20-200 mm
• Hydr. pinolspindel & roterende pinolspindel
• Pinoldok med endekontakt
• Helt lukket sikkerhedsafskærmning
• Spåntransportør + afvaskningssystem
• Olieskimmer
• EMC
• Transformer
• Værktøjsholdere
• Tilgængelige styringer: 

Fagor 8055i FL, Fanuc 0iTD med Manual Guide el. 
Siemens 828D basis

Ekstraudstyr:

Ekstra bred tværslæde Påmonteret 
hurtigskift-stålholder

Nem eftermontering 
af spåntransportør

Turcite B på alle vanger

 BNC-2800A

Sving over bro mm 970

Sving over vange mm 710

Sving over tværslæde mm 370
Max. drejelængde m. revolver mm 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000

Vandring X-akse mm 425

Vandring Z-akse mm 1200 / 2200 / 3050 / 4050 / 5050 / 6050

Ilgang X-akse m/min. 10

Ilgang Z-akse m/min. 12

Spindeldiameter mm 153

Spindelhastighed o/min. 125-1480

Spindelmotor kW 15/22 (std.)   22/30 (opt.)

Pinolvandring mm 230

Pinolrørdiameter mm 125

Vægt kg 6000 / 7000 / 8200 / 9400 / 10600 / 11800
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