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HOLZKRAFT minimax f 41es – strugarka wyrówniarka o szerokości 410 mm 
HOLZKRAFT minimax f 52es – strugarka wyrówniarka o szerokości 520 mm
 z systemem szybkiej wymiany noży

 X Z systemem szybkiej wymiany noży TERSA     
do błyskawicznego przygotowania do pracy.
 XWał TERSA umożliwia wyjątkowo cichą pracę.
 X Ciężki i precyzyjny żeliwny agregat zapewnia 
stabilną i równomierną pracę.
 XDługie stoły wyrówniarki do precyzyjnego 
wyrównywania
 X Stoły strugarek z żeliwa, mocno żebrowane, 
z frezowaną i pozbawioną naprężeń 
powierzchnią dla zachowania optymalnej 
gładkości i prostoliniowości. 

 XDuża i stabilna przyładanica równoległa z 
prowadzeniem na stalowym drążku o pełnym 
przekroju. (1200 x 160 mm) można łatwo 
przesuwać i przechylać do 45°
 X Przechył przykładnicy można wygodnie 
odczytywać ze stanowiska pracy.
 XWyposażone w mocny silnik 5,0 kW
 XWytrzymała, stabilna i sztywna konstrukcja 
stalowa/żeliwna o dużej wadze.
 XOpcjonalnie z suportem wiertarskim

Strugarka-wyrówniarka

Przykładnica równoległa
 X Duży i stabilny liniał przyładanicy  
(1200 x 160 mm) równoległej z 
prowadzeniem na stalowym drążku o 
pełnym przekroju. 
 X Liniał przykładnicy regulowany pod 
kątem od 0° do 45°.

Zespół roboczy
 X 4 nożowy wał TERSA zamknięty w 
żeliwnym ułożyskowanym bloku.
 X 4-nożowy wał zapewnia optymalny 
efekt strugania.

Model minimax f 41es TERSA minimax f 52es TERSA
Nr art. 5503412 5503521
Dane techniczne
Długość stołów roboczych 2200 mm 2250 mm
Szerokość robocza 410 mm 520 mm
Maksymalna grubość zbioru 8 mm 8 mm 
Średnica wałka / ilość noży 95 mm / 4 szt. 120 mm / 4 szt.
Prędkość obrotowa 5 000 obr/min 5 000 obr/min
Moc silnika 400 V/50 Hz /S6-40% 5,0 kW (6,6 KM) 5,0 kW (6,6 KM)
Średnica króćca odciągowego 120 mm 120 mm
Waga 411 kg 465 kg

Akcesoria minimax f 41es / f 52es Nr art.
Nóż do wału spiralnego 15 x 15 x 2,5 mm 5514127
Akcesoria minimax f 41es
Suport wiertarski z uchwytem Wescott 0-16 mm 5514500
5-częściowy zestaw wierteł dłutujących, prawoobrotowych
Średnica 8/10/12/14/ mm z uchwytem 12,8 mm
Średnica 16 mm z uchwytem 15,8 mm

5333682

Opcja wyposażenia** minimax f 52es Nr art.
Silnik 7 kW (9,5 KM) z automatycznym rozruchem gwiazda-trójkąt 5514155
**bez możliwości doposażenia, tylko przy zamówieniu nowej maszyny

Wał spiralny do minimax f 41es (tylko w nowej maszynie) Nr art.
15 x 15 x 2,5 mm 410 mm (66 noży) 5514329
Wał spiralny do minimax f 52es (tylko w nowej maszynie) Nr art.
15 x 15 x 2,5 mm 520 mm (84 noży) 5514126
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Info & Video

W dostawie z minimax f 41es i minimax f 52es
 > Przykładnica równoległa prowadzona na drążku o 
przekroju okrągłym.
 > 4-nożowy wał strugarski TERSA
 > Przykładnica do wąskich elementów
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