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Akcesoria Nr art.
Wymienne wrzeciono frezarskie Ø30 mm – długość użytkowa
90 mm (tylko w połączeniu z art. 5515557)

5515558-30

Wymienne wrzeciono frezarskie Ø40 mm – długość użytkowa
90 mm (tylko w połączeniu z art. 5515557)

5515558-40

HOLZKRAFT liniały prowadzące z systemem listew bezpieczeństwa 500 mm* 5851000
Wymienny trzpień frezarski z tuleją zaciskową (tylko z 5515557) 5515563
Wyposażenie za dopłatą** Nr art.
Opcja wymiany wrzeciona. 5515557
Wychylne ramię  do posuwu z gniazdkiem elektrycznym. 5515560
Silnik 7,0 kW (9,5 KM) 5515561
*Do samodzielnego montażu (patrz instrukcja montażu)

**bez możliwości doposażenia, tylko przy zamówieniu nowej maszyny
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MADE  IN  ITALYMADE  IN  ITALY

Modell minimax ti 55 es minimax ti 55 es M Digital
Art.-Nr. 5502251 5502253
Modell minimax ti 55 es LL minimax ti 55 es LL M Digital
Art.-Nr. 5502252 5502254
Parametry techniczne
Wymiary stołu roboczego (wersja podstawowa) 1080 x 655 mm
Wymiary stołu roboczego (model LL) 2500 x 655 mm
Wymiary wózka jezdnego 1200 x 330 x 142 mm
Długość użytkowa wrzeciona 125 mm
Maksymalna Ø narzędzia w osłonie 240 mm
Maksymalna Ø narzędzia w poniżej stołu 230 mm
Maksymalna Ø narzędzia w osłonie do czopow. 320 mm
Przechył wrzeciona 0° bis -45°
Prędkości obrotowe. 3500/6000/8000/10000 min-1
Moc silnika 400 V/50 Hz / S 6 - 40 % 5,0 kW (6,6 PS)
Średnica króćca odciągu 2 x 120 mm

minimax ti 55 es
minimax ti 55 es LL

Opcja

Akcesoria

minimax ti 55 es LL M Digital

minimax ti 55 es M Digital

Aparaty posuwowe znajdują 
się na stronach 74-76

HOLZKRAFT minimax ti 55es – profesjonalna frezarka dolnowrzecionowa z przechylnym 
wrzecionem i czterema prędkościami. 
M Digital: elektryczna regulacja wysokości i przechyłu agregatu

el
ite

 s

 X Stabilna i sztywna stalowa-żeliwna konstrukcja
 XWrzeciono frezarskie o średnicy 30 mm 
przechylne od 0° do -45° do wewnątrz.
 X Cztery prędkości obrotowe wrzeciona od 
3500/6000/8000/10000 obr/min.
 XWrzeciono prawo i lewo obrotowe.
 X Solidny żeliwny agreat frezarki zamontowany 
bezpośrednio do stołu roboczego.
 XWbudowany w pokrętle wskaźnik wysokości i 

kąta przechyłu agregatu
 X Szybka i bezproblemowa zmiana prędkości 
za pomocą dźwigni mimośrodowej i kół 
pasowych.
 X Profesjonaln osłona frezarki z aluminiowymi 
i anodowanymi liniałami przykładnicy oraz 
wskaźnikami mechanicznymi dla precyzyjnego 
ustawiania. 

 X Solidny i precyzyjny stół żeliwny, odprężony 
i wtórnie wyżarzany, co zapewnia trwałą 
precyzję
 XMocny silnik przemysłowy 5,0 kW
 X Seryjny kołpak ochronny frezu łukowego

Agregat frezujący z żeliwa szarego
 X Agreat frezarki zamontowany bezpośrednio 
do stołu roboczego w dwóch punktach.
 XWrzeciono frezarskie podwójnie łożyskowane. 
Wysokie położenie łożysk gwarantuje 
długotrwałe użytkowanie i mniejsze zużycie.
 X Cztery prędkości obrotowe wrzeciona od 
3500 do 10000 min-1 

Mocne silniki
Frezarki serii elite s są wyposażone w silniki o 
dużej mocy.

Odchylane ramię z 
przyłączem elektrycznym 
do zamontowania aparatu 
posuwowego 
nr art.: 5515560

HOLZKRAFT - Regulowane 
liniały prowadzące z syste-
mem listew bezpieczeństwa.
Nr art. 5851000 

Osłona frezarki
 XWersja Profi - ciężka. 
 X Pozycjonowana w 3 
punktach do szybkiego 
przywrócenia ustawień i 
powrotu do pracy.
 X Z precyzyjną regulacją za 
pośrednictwem zębatki, 
mechanicznym wskaźnikiem 
numerycznym

Osłona do frezowania po łuku.
 XW standardowym 
wyposażeniu maszyny 
znajduje się osłona 
do frezowania po 
łuku lub elementów 
krzywoliniowych.

Frezarki dolnowrzecionowe elite s

Wyposażenie minimax t 55 es M Digital:
 > M Digital - Elektryczna regulacja 
wysokości i kąta przechyłu agregatu 
 > Cyfrowe wyświetlacze zapewniające 
wysokoką precyzję i powtarzalność
 > Sygnalizacja prędkośći roboczej poprzez 
diody LED umieszczone na korpusie 
maszyny

Wyposażenie minimax t 55es:
 > Wersja standardowa
 > Aluminiowe prowadnice osłony frez.
 > Osłona do frezowania po łuku

Wyposażenie minimax t 55 es LL:
 > Jak w minimax t 55es plus
 > Przedłużenie stołu roboczego z lewej  
i prawej z wysuwaną podporą

Wyposażenie minimax t 55 es LL M Digital:
 > M Digital - Elektryczna regulacja wysokości i 
kąta przechyłu agregatu 
 > Cyfrowe wyświetlacze zapewniające 
wysokoką precyzję i powtarzalność
 > Sygnalizacja prędkośći roboczej poprzez 
diody LED umieszczone na korpusie maszyny
 > Przedłużenie stołu roboczego z lewej  i 
prawej z wysuwaną podporą


