
 

 

I 28 U 

Borrhuvud 

Borrhuvudet är höj- och sänkbart. Det är vridbart 0-45
°
 åt båda hållen, 

och önskad vinkel kan lätt ställas in mot en graderad bricka. 

Växellåda 

Konstruktionen av växellådan är vår välbeprövade teknik för högsta möjliga 

vridmoment. Snedkugg i kombination stålhjul mot fiberhjul ger starkare kuggar 

med hög verkningsgrad, ökad livslängd, låg ljudnivå och i det närmaste 

underhållsfri växellåda. 

Borrspindel 

Borrspindeln är tillverkad av stål. Spindelns nedre del är lagrad i koniskt rullager 

för högsta precision och bästa stabilitet. Spindeln är ansättningsbart lagrad, vilket 

garanterar mycket små toleranser. En ställbar återgångsfjäder kan justeras 

efter verktygsvikten. För infästning av fräschuck är borrspindeln försedd 

med gängad spindelnos. 

Bord 

Som standard är maskinen utrustad med koordinatbord med 3 T-spår och 

oljerand. Bordet kan utrustas med automatisk matning för den längsgående 

rörelsen. 

Finmatning 

På borrhuvudets framsida finns en ratt för nedmatning av spindeln vid 

finmatning. Finmatningen möjliggör en jämn matning och noggrann 

inställning av skärdjup vid fräsning. 

Fräsning 

Vid fräsningsarbeten låses spindelhylsan fast i önskad position. På grund 

av sitt utförande och kraftiga konstruktion är I 28 U även lämpad för 

ursvarvning och gängarbeten. 

Stativ 

Bord, pelare och borrhuvud är monterade på ett kraftigt stativ. I undre 

delen av stativet finns plats för inbyggnad av kylvätskeutrustning. 

Säkerhet 

Maskinen är komplett utrustad med termiskt överlastskydd, underspän-

ningsutlösare och nödstopp. Borrskydd är standard inom CE-område. 

Tillbehör (urval) 

Kylvätskeanordning komplett, maskinbelysning halogen 24V, fotreversering, 

fräschuck ER / MK3 (5 hylsor), fräsdon för skrivfräs MK 3-13 mm, 

verktygspaket MK3, automatisk längdmatning, koordinatbord 
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Tekniska data - I 28 U 

Borrkapacitet Ø 25 mm 

Borrdjup 135 mm 

Gängkapacität (stål, gjutjärn) M 16 / M 20 

Morsekona MK 3 

Motoreffekt (50 Hz) 0,65 kW / 0,9 kW 

Motoreffekt (60 Hz) 0,80 kW / 1,1 kW 

Spindelhastighet (50 Hz) 105-210-350-445-700-890-1450-2900 

Spindenhastighet (60 Hz) 130-260-420-840-535-1070-1745-3480 

Bordstorlek 584 x 242 mm 

Nettovikt 270 kg 

Pinnfräs max Ø 10 mm, max 1 5 mm 

Planfräs max Ø 35 mm, max 1 1 mm, max < 80% > 

Längdmatning 415 mm 

Tvärmatning 155 mm 
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