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CNC-precisie draaimachine voor Mevi
De Benzinger GOFuture B3 CNC-precisie draaimachine.
De firma Mevi Fijnmechanische Industrie B.V. heeft al meer dan 50 jaar een naam opgebouwd op
het gebied van het leveren in de complete supply chain binnen engineering, productie en machinebouw.
Om de groeiende markt nog beter van dienst te kunnen zijn én nog beter te kunnen voldoen aan
de steeds hogere nauwkeurigheidseisen van de klant, heeft Mevi een CNC-precisie draaimachine
van Benzinger toegevoegd aan het machinepark.
Om de steeds complexere technische vraagstukken en producten, en eveneens hoogwaardig seriewerk
te kunnen garanderen is gekozen voor het type GOFuture B3. Deze machine is uitgevoerd met een
hoofd- en tegenspil met C-as en Y-as en maakt compleet bewerking mogelijk. Voor de verdere
optimalisering is de machine uitgevoerd met een 16-voudige hoog-precieze revolver met aangedreven
gereedschappen, waarbij de repeteer nauwkeurigheid van het plaatsen van gereedschap ver onder 0,01
mm ligt.
Hierdoor kunnen gereedschappen extern worden ingesteld en vervolgens, zonder verder in de machine
af te stellen, geplaatst worden.
Er staan verschillende draaispillen van Ø26-42 mm ter beschikking met gegarandeerde rondloop en
planloop nauwkeurigheden van <0,7µm bij toerentallen tot 8.000 omw/min. De Y-as geeft nog meer
inzetmogelijkheden én reduceren de ombouwtijden aanzienlijk, omdat de gereedschappen snel en
nauwkeurig op centerhoogte af te stellen zijn.

Binnen de Benzinger GOFuture-lijn zijn verschillende varianten mogelijk om aan de hoogste eisen en
wensen op het gebied van precisie en bewerkingsmogelijkheden en met de grootst mogelijke flexibiliteit
te voldoen. Beginnend met machines met lineair opgebouwde gereedschappen tot machines voor
simultane compleet bewerking op hoofd- en tegenspil met twee revolvers.
Hiermee biedt de GOFuture- lijn een zeer uitgebreid programma aan mogelijkheden. Alle varianten
binnen deze lijn zijn te automatiseren met Benzingers eigen belading- en lossystemen, met zeer korte
wisseltijden, of separate robotcellen. De aanbouw van een stafaanvoersysteem maakt productie vanaf
staf mogelijk.

Heeft u ook interesse in het CNC-precisie draaimachine programma van Benzinger?
Neem dan gerust contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden voor uw bedrijf.
U kunt een email sturen naar: sales@oudereimer.nl of bellen naar 035-6460820.

De nieuwe AX-FPS frezen van Fraisa
Fraisa presenteert met de nieuwe AX-FPS een baanbrekend freesconcept
voor de aluminium bewerkingen.

De volledig nieuw ontwikkelde AX-FPS frees opent nieuwe prestatiemogelijkheden in aluminium
bewerkingen.
De nagenoeg perfecte afstemming tussen demping en snijcapaciteit zorgt voor gereduceerde kracht en
draaimoment afname van de spil en garandeert een lange levensduur en hoge proceszekerheid.
In combinatie met de nieuwe Tool Expert AX-FPS kunnen de snijgegevens optimaal worden afgestemd
op spileigenschappen van de machine, waardoor er een grote sprong gemaakt wordt op het gebied van
productiviteit en kostenbesparing op de kosten per product. Daardoor gaan de kosten om een product te
produceren aanmerkelijk naar beneden.

De voordelen op een rij:
✔ Hoge prestaties bij een geringe spilbelasting
Maximale productiviteit – lagere kosten
✔ Hoge proceszekerheid
Goede spanenafvoer door gepolijste spaanvlakken en centraal koelkanaal (IKZ)
✔ Weinig energieverbruik per gefreesd volume
Extreem licht snijdend
✔ Nieuwe Tool Expert AX-FPS
Snijgegevens afgestemd op machine spindel en dynamiek van de machine
✔ Minstens een snijkant lengte van 2xD
Hoge freesdiepte, proces zekere spanenafvoer en een geringe axiale uitrekkracht.

Geen behandelingskosten in onze webshop
Voor kleine bestellingen onder de €115,- worden geen behandelingskosten
berekend in de webshop.
Om te zorgen voor een nog hoger bestelgemak in de webshop kunt u nu ook kleine bestellingen onder de
€115,- plaatsen zonder behandelingskosten berekend te krijgen. Deze mogelijkheid is alleen geldig voor
webshop bestellingen.

De Oude Reimer BV webshop biedt u:

✔ Direct de juiste prijs
De prijzen worden inclusief korting getoond.

✔ Voorraadindicatie bekijken
Artikelen hebben een voorraadindicatie, levertijden worden bevestigd met de orderbevestiging.

✔ Gemakkelijk bestellen
In een paar klikken kunt u uw bestelling al plaatsen.

✔ Excel bestellijsten inlezen
In het account kunt u snel een Excel lijst inlezen met te bestellen artikelen.

✔ Bestelgeschiedenis bekijken
Alle bestellingen kunnen in het account ingezien worden.

✔ Online facturen inzien
Alle facturen kunnen in het account teruggevonden worden.

De TechniShow 2018
Het team van Oude Reimer BV wil iedereen hartelijk bedanken voor het
bezoeken van onze stand op de TechniShow 2018!
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✔ Meer dan 60 jaar ervaring
✔ Korte levertijd
✔ ISO 9001 gecertificeerd
✔ Breed assortiment voor al uw oplossingen
✔ Ondersteuning door heel Nederland
✔ 200.000 artikelen online te bestellen
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