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Style CNC fræsemaskiner - Teach In

Style CNC fræsemaskiner byder på hurtigere programmeringstider og hurtigere skift mellem emnerne - 
maskinerne er ganske enkelt uovertrufne i deres klasse og giver optimal fleksibilitet til at håndtere en bred 
vifte af produkter. 

Stativet består af tungt støbejern.  X-aksen er understøttet med føringer. Y- og Z-akserne er understøttet med 
kraftige box-vanger. Føringerne er induktionshærdede og slebne. Vangerne er belagte med Turcite-B. 
Hovedspindlen er forsynet med FAG højpræcisionslejer og er standard 
velegnet til at køre 8.000 omdr./min.,  uden brug af køling. X-, Y- og 
Z-akserne er forsynet med NSK kuglespindler som sikrer højest mulige 
nøjagtighed. 

Maskinen er udstyret med et automatisk centralsmøringssystem. 
Servomotorer, frekvensomformere, styring og alle elektriske 
komponenter bliver installeret i Holland ved STYLE High Tech. Her vil 
alle komponenter blive kontrolleret ved hjælp af et yderst omfattende 
kvalitetstjek. 
Style service sikrer en korrekt og professionel levering. Der er samtidig 
telefonisk helpdesk til rådighed, hvor det er muligt at blive rådgivet omkring 
softwaren. 
Maskinen er velegnet til enkeltstyks og mindre serier. Kendskab til 
programmering er ikke nødvendig på grund af den meget brugervenlige 
software. Det er muligt at lære at arbejde med maskinen på blot 1-2 dage. 
 
Maskinen opfylder CE standarder og vil blive leveret med engelske samt danske manualer. 

BT2000
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Style CNC fræsemaskiner - Teach In

Tekniske data Style BT600 Style BT1000 Style BT1500/1500E Style BT2000 / 3000
Artikel nr 18870 18872 18874 / 18876 18878 / 18880

X akse mm 660 1060 1500 2000 / 3000

Y akse mm 410 560 650 800

Z akse mm 500 600 600 700

Spindel til bord mm 125-735 110 - 710 150-850 150-850

Bordstørrelse mm 360x880 465x1240 500x1810 / 610x1810 600x2150 / 800x3200

T-spor mm 3x18 4x18 5x18 5x18 / 5x22

Bordkapacitet kg 400 1000 1300 / 800 2000 / 2500

Spindelkonus BT40 BT40 BT40 BT40 / BT50

Omdrejninger o/min. 6000 6000 6000 6000

Motor kw 5,5 7,5 7,5 11

Vægt kg 2500 4300 4800 / 4300 8500 / 11700

Dimensioner mm 2200x1700x2500 2600x2100x2600 3100x2300x2500 3500x3000x2900 
7400x2900x2900

• Vertikal værktøjsveksler 
16/24-pos.

• Lukket udførelse inkl. 
spåntransportør

• 8000 omdr./min
• 7,5 kW motor
• Indvendig køling
• Udvendig højtrykspumpe

• Amp. Meter
• Omdr. potentiometer
• 1. års ekstra garanti
• Ekstra software

• Vertikal værktøjsveksler 
20/24-pos.

• Lukket udførelse inkl. 
spåntransportør

• 8000 omdr./min
• 11 kW motor
• Indvendig køling
• Udvendig højtrykspumpe

• Amp. Meter
• Omdr. potentiometer
• 1. års ekstra garanti
• Ekstra software

• Vertikal værktøjsveksler 
24-pos.

• Lukket udførelse inkl. 
spåntransportør 

• 8000/10.000/12.000 
omdr./min

• 11/15 kW motor
• Indvendig køling
• Udvendig højtrykspumpe

• Amp. Meter
• Omdr. potentiometer
• 1. års ekstra garanti
• Ekstra software

• Vertikal værktøjsveksler 
24-pos. BT40 / BT50

• Lukket udførelse inkl. 
spåntransportør 

• 8000/10.000 omdr./min
• 15/18,5/22/37 kW motor
• Indvendig køling
• Udvendig højtrykspumpe
• Amp. Meter

• Omdr. potentiometer
• 1. års ekstra garanti
• Ekstra software
• BT50 Spindel
• ZF gearkasse

Ekstraudstyr

BT2000 / BT3000

BT1500 / BT1500E

BT1000

BT600
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