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Style CNC drejebænke

Style er blandt de førende indenfor produktion af drejebænke og fræsemaskiner af højeste kvalitet. Filosofien 
for Style er at bringe programmeringsgange, og dermed skiftetider, af omstillinger vedrørende små serier, til 
et absolut minimum. Enkeltserier og fleksibilitet er nøgleordene. Alle Style maskiner er udstyret med nyeste 
Style 4 kontrolenhed, hvilket uden sammenligning er markedets hurtigste, mest effektive og intuitive software til 
drejebænke og fræsemaskiner.

Style 4 kontrolenhed er resultatet af mange års erfaring fra programmører og kunder. Fordelene og enkelheden 
af tidligere versioners udseende, men nu med de   nyeste programmer indenfor intuitiv programmering. 
Hastigheden og brugervenligheden af denne styring er ikke set tilsvarende. Hver operation foregår med få klik, 
et minimum af påkrævede værdier, som vises direkte og løbende på en knivskarp 19″ touch screen. Enkelhed 
kombineret med muligheder fra CNC.

510x1350

320x500

Style-styringen gør det nemt for dig. Operatører som er 
vant til traditionelle maskiner kan arbejde direkte med 
Style teach-in maskinerne. Softwaren er også skrevet på 
dansk. Sammen med maskinen kan der leveres en ekstra 
software-pakke, så man kan udarbejde programmer og 
træne på en ekstern PC.

Det grafiske dialogprogram sætter dig i stand til at 
programmere/tegne et produkt hurtigt, 
og nemt få det udført på maskinen. Man kan også 
importere en DXF-fil.

Du kan simulere alle trin i produktions-processen på 
skærmen i 3D med henblik på at efterprøve det program, 
du har lavet.
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Style CNC drejebænke

Grafisk fuld touch
Grafisk fuld touch 19 “-skærm kombineret med smartmenuerne er ikke blot vanvittig hurtig, 
men bibeholder konstant overblik over processen. Ingen unødvendige dialoger eller indtastningsfelter.

Smart menuer
Smartmenuen forstår hvad dit næste skridt vil være under programmeringen. Det betyder færre handlinger, så 
du kan arbejde smartere og hurtigere. 
Menuerne er anbragt således, at kun de disponible logiske programmeringsmuligheder er synlige. På denne 
måde er menuen altid let overskuelig og du arbejder hurtigere hver dag.

Simulering
Med den enkelte og lynhurtige 3D-simuleringsfunktionalitet på en STYLE 4 Kontrolenhed, kan hvert enkelt 
emne pre-testes og optimeres. Også produktionstiden og de   nødvendige værktøjer er indberegnet direkte i 
simuleringen.

G-Code
Med den specielle Style CNC redigeringsfunktion er det muligt at foretage ISO-programmering, og derved 
producere meget komplekse emner på en meget enkel måde. Dette øger operatørens fleksibilitet betragteligt. 
G-Code-funktionaliteten giver mulighed for at programmere forskellige komplekse former og operationer 
indenfor det intuitive miljø STYLE 4 kontrolenheden tilbyder sin bruger!

• Pentium 4 3,0 Ghz  PC
• Style styring m. Style 4 software 
• 512Mb RAM
• 19” LCD ”Touch” farveskærm 
• USB forbindelse
• Netkort
• Digital positionering, såfremt      

manuel funktion vælges
• Hærdede og slebne vanger
• A.C. spindelmotor med elektromag-

netisk bremse
• D.C. motorer for X- og Z- 

bevægelse
• Præcisionsslebne kuglespindler
• Elektroniske håndhjul for X- og Z-

bevægelse
• Aut. central-smøreanlæg
• Kølevandsanlæg
• Konverteringsprogram for  

DXF-filer

• Fuld beskyttelsesskærm
• Arbejdsbelysning
• Konstant skærehastighed
• Diverse sikkerhedsanordninger iht. 

CE direktivet.
• Maskinerne leveres uden centrer-

patron samt uden værktøjssystem
• Spåntransportør  (kun på 650/750 

modellerne)
• CE godkendt 

Standard udstyr:

Made in 
EU 



Kapema A/S Katalog 2019Best 
Quality

149

Style CNC drejebænke

Ekstraudstyr

• Centrerpatron manuel
• Multifix hurtigskift system
• Automatisk veksler 

VDI30/VDI40 8-pos.
• 11kW motor

• Spåntransportør
• Medløbende brille  

Ø10-75mm
• Fast brille Ø20-150mm / 

Ø100-300mm

• Spindelboring Ø103mm
• Højtrykskøling
• 1 års ekstra garanti
• Ekstra software

• Centrerpatron manuel
• Multifix hurtigskift system
• Automatisk veksler 

VDI40/VDI 50 8-pos.
• 22kW motor

• Spåntransportør
• Medløbende brille  

Ø20-160mm
• Fast brille Ø50-300mm / 

Ø60-400

• C-akse m.roterende 
værktøj

• Højtrykskøling
• 1 års ekstra garanti
• Ekstra software

• Centrerpatron manuel
• Multifix hurtigskift system
• Automatisk veksler 

VDI40/VDI 50 8-pos.
• 22kW motor
• Spåntransportør

• Medløbende brille  
Ø20-160mm

• Fast brille Ø50-300mm / 
Ø60-400

• C-akse m.roterende 
værktøj

• Spindelboring Ø155mm
• Højtrykskøling
• 1 års ekstra garanti
• Ekstra software

• Centrerpatron manuel
• Multifix hurtigskift system
• Automatisk veksler 

VDI30 8-pos.

• 7,5kW motor
• Spåntransportør
• Medløbende brille  

Ø10-75mm

• Fast brille Ø10-150mm
• Højtrykskøling
• 1 års ekstra garanti
• Ekstra software

350

510

650

750

Tekniske data Style 300 Style 350 Style 510 Style 650 Style 750

Drejelængde mm 500 850 1350 / 1850 900 / 1900 / 2900 / 3900

Vangebredde mm 190 305 330 450 450

Sving over vange mm 320 380 510 650 750

Sving over tværslæde  mm 180 190 300 430 530

Spindelboring mm 40 54 80 105 105

Omdrejninger o/min 4000 3000 / 4000 2500 / 2100 2000 2000 / 1500

Camlock D1-4 D1-6 D1-8 D1-11 D1-11 / A2-11 / A2-15

Motor kW 3,7 5,5 7,5 23 23

Vægt kg 800 2000 2700 / 3250 4700-7900 7000-10000

Dimensioner LxBxH mm 1800x1000x1200 2500x1800x1800 3200x1800x1800 
3700x1800x1800

3100x2300x2200 
4100x2300x2200 
5100x2300x2200 
6100x2300x2200
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Style CNC drejebænken fås i størrelser op til 1200 - specifikationer fås på forespørgsel
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