
PREDVÁDZACIE
A VÝSTAVNÉ  
STROJE:

schachermayer

SCH-podmienky pre všetky stroje:
* rýchle dodávky (ďalší predaj vyhradený)
* záruka 12 mesiacov v jednozmennej prevádzke (okrem použitých strojov)
* ceny sú bez dodávky, uvedenia do prevádzky, školenia a bez DPH
* obrázky sú ilustračné, môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo

Opýtajte sa Vášho obchodného zástupcu. Budeme vás radi informovať!

Viac informácií o modeli PX2060 nájdete na str. 9

VAŠE VÝHODY V INVESTOVANÍ:- cenovo výhodné výstavné exponáty- ihneď k dispozícii



CS13/31 
Hydraulické tabuľové nožnice

Technické parametre: CS 6/ 31

Max. hrúbka plechu - oceľ (45 kg/ mm²) 6 mm

Max. hrúbka plechu - nerez (60 kg/ mm²) 4 mm

Max. dĺžka strihu 3100 mm

Rozsah zadného dorazu 750 mm

Min. / max. uhol strihu v stupňoch 0,5 / 3,0

Min. / max. strižná medzera v mm 0,05 / 0,8

Obj. č. 109 968 531

CS 6/31 
Hydraulické tabuľové nožnice

CS 6/31 a CS13/31 - LVD-HD hydraulické tabuľové nožnice  
s NC-ovládaním zadného dorazu ELGO P40

Popis stroja / štandardná verzia:
Hydraulické tabuľové nožnice z radu CS pre presné strihanie  
konštruované podľa najvyšších štandardov kvality LVD.

Vybavenie:
Na prednej časti stroja je centralizovaná ovládacia jednotka pre 
nastavenie strižnej medzery, dĺžky strihu, uhla strihu a programovanie 
motorického zadného dorazu, bočný doraz s dĺžkou 1500 mm vrátane 
sklopných dorazov, stôl s podpornými panelmi a klznými guľôčkami, 
LED-osvetlenie strižnej hrany, nôž vhodný pre strihanie nerezovej ocele 
(4-strižné hrany), svetelná závora na zadnej strane stroja, olejová náplň.

CS 6/31 

CS13/31

Technické parametre: CS 13/ 31

Max. hrúbka plechu - oceľ (45 kg/ mm²) 13 mm

Max. hrúbka plechu - nerez (60 kg/ mm²) 9 mm

Max. dĺžka strihu 3100 mm

Rozsah zadného dorazu 1000 mm

Min. / max. uhol strihu v stupňoch 0,5 / 2,5

Min. / max. strižná medzera v mm 0,1 / 2,2

Obj. č. 109 968 532

CS 6/31 a CS13/31 - LVD-HD hydraulické tabuľové nožnice  
s NC-ovládaním zadného dorazu ELGO P40

Popis stroja / štandardná verzia:
Hydraulické tabuľové nožnice z radu CS pre presné strihanie  
konštruované podľa najvyšších štandardov kvality LVD.

Vybavenie:
Na prednej časti stroja je centralizovaná ovládacia jednotka pre nastavenie 
strižnej medzery, dĺžky strihu, uhla strihu a programovanie motorického 
zadného dorazu, bočný doraz s dĺžkou 1500 mm vrátane sklopných 
dorazov, stôl s podpornými panelmi a klznými guľôčkami, LED-osvetlenie 
strižnej hrany, nôž vhodný pre strihanie nerezovej ocele (4-strižné hrany), 
svetelná závora na zadnej strane stroja, olejová náplň.

akciová cena

€ 24.900,-

akciová cena

€ 34.900,-



PPS 135/30  
CNC ohraňovací lis, 5 riadených osí

PPS 200/30 
CNC ohraňovací lis, 5 riadených osí

Popis stroja / štandardná verzia:
Praktické a  ľahko ovládateľné ohraňovacie lisy rady PPS ideálne pre 
všetky bežné ohýbacie aplikácie. Intuitívne 5-osé ovládanie dotykovou 
obrazovkou (os Y1-Y2-X-R-V) umožňuje programovanie dielov rýchlo 
a ľahko.

Ovládanie
• 10 palcový TFT dotykový ovládací displej na otočnom ramene
• programovanie uhla, dĺžky dorazu, typu materiálu a hrúbky
• programy môžu byť uložené a spravované

Vybavenie:
Motorické CNC bombírovanie os V, CNC riadený zadný doraz os X, CNC 
riadené nastavenie výšky zadného dorazu os R, 3 ks prsty na zadnom 
doraze zo šírkou 100 mm, 2 ks predné konzoly, laserové zabezpečenie 
línie ohýbania, ohnutý horný nástroj výška 180 mm delený, spodná mat-
rica s otvormi 6–V výška 90 mm, olejová náplň.

Technické parametre: PPS 200/3050

Max. tlak 2000 kN

Pracovná dĺžka 3050 mm

Voľný prechod medzi bočnicami 2550 mm

Max. vzdialenosť stôl a baran 500 mm

Motor 18 kW

Hmotnosť cca 10.900 kg

Obj. č. 109 968 563

Technické parametre: PPS 135/3050

Max. tlak 1350 kN

Pracovná dĺžka 3050 mm

Voľný prechod medzi bočnicami 2550 mm

Max. vzdialenosť stôl a baran 500 mm

Motor 15 kW

Hmotnosť cca 7.000 kg

Obj. č. 109 968 562

Popis stroja / štandardná verzia:
Praktické a ľahko ovládateľné ohraňovacie lisy rady PPS ideálne pre 
všetky bežné ohýbacie aplikácie. Intuitívne 5-osé ovládanie dotykovou 
obrazovkou (os Y1-Y2-X-R-V) umožňuje programovanie dielov rýchlo  
a ľahko.

Ovládanie
• 10 palcový TFT dotykový ovládací displej na otočnom ramene
• programovanie uhla, dĺžky dorazu, typu materiálu a hrúbky
• programy môžu byť uložené a spravované

Vybavenie:
Motorické CNC bombírovanie os V, CNC riadený zadný doraz os X, CNC 
riadené nastavenie výšky zadného dorazu os R, 3 ks prsty na zadnom 
doraze zo šírkou 100 mm, 2 ks predné konzoly, laserové zabezpečenie lí-
nie ohýbania, ohnutý horný nástroj výška 180 mm delený, spodná matrica  
s otvormi 6–V výška 90 mm, olejová náplň.

PPS 200/30 

PPS 135/30  

akciová cena

€ 59.800,-

akciová cena

€ 66.800,-



ARKUS 12 
Ohýbačka profilov s manuálnym ovládaním

Popis stroja / štandardná verzia:
Kompaktná, presná a výkonná ohýbačka profilov Arkus 12 sa vyznačuje 
svojou univerzálnosťou, ktorá umožňuje zakružovať aj malé profily z ocele 
a hliníka v najvyššej kvalite aj pri extrémne malých polomeroch. Presné 
a  jednoduché ovládanie pomocou plynulého nastavenia otáčok (os Y) 
a posuvu (os X) s presnosťou polohovania až 0,01mm.

Vrátane vybavenia: 
• bočné vedenie výškovo nastaviteľné vpravo / vľavo
• nastavenie predných valcov ručnou kľukou s digitálnym ukazovateľom
• mobilný ovládací panel

Technické parametre:

Výkon 12 t

Pohon valcov každý valec samostatne 3 x 0,37 kW

Otáčky (pohyb Y) plynule nastaviteľný 1-30 ot./min

Max. krútiaci moment/ valec 500 Nm

Nastavenie predných valcov plynulé nastavenie od 256 - 518 mm

Výška valca 130 mm

Hydraulický pohon (os X) 0,75 kW

Obj. č. 109 907 015
 

ARKUS 12

MCA 2019 
Plnohydraulická CNC ohýbačka

Popis stroja / štandardná verzia:
4-valcové zakružovacie stroje sú najproduktívnejšie stroje na trhu a sú 
ideálne pre veľké objemy výroby a CNC automatizáciu. Jeden pracov-
ník zvládne sám obsluhu stroja počas celého cyklu ohýbania. A vďaka 
upínaniu materiálu medzi horným a dolným valcom sú rovné konce zre-
dukované na minimum. Predohýbanie oboch koncov pred ohýbaním už 
nie je nutné.

Vybavenie:
12" farebný grafický displej dotykového ovládania obrazovky EASY ROLL 
s 8 riadenými osami, pamäť pre 1000 programov a online TELE-SERVICE,
indukčne kalené a brúsené všetky valce, balík pre kužeľové ohýbanie, 
trvalé mazanie, hydraulické otvorenie sklopného zásobníka, planetárne 
vedenia kyvného ramena na oboch koncoch bočných valcov, olejová 
náplň.

Technické parametre:

Pracovná dĺžka 2000 mm

Priemer horného valca 190 mm

Zakružovanie na celej dĺžke 9 mm (450 N/mm²)

Predohyb na celej dĺžke 6 mm (450 N/mm²)

Počet poháňaných valcov 2 (horný a dolný valec)

Obj. č. 109 907 535

MCA 2019 

akciová cena

€ 15.500,-

akciová cena

€ 39.500,-



MCA 2019 
Plnohydraulická CNC ohýbačka

ASK II 1000 x 2,0 
Univerzálna segmentová ohýbačka

ASK II 1000 x 2,0 

VC1150-10 

Popis stroja / štandardná verzia:
Univerzálny segmentový ohýbací stroj ASK II s revolučným patento-
vaným excentrickým rýchloupínaním pre výmenu nástroja v prítlačnej aj 
ohýbacej lište len jednou rukou, nožný pedál pre otvorenie a zatvorenie 
hornej prítlačnej lišty, ukazovateľ uhla ohybu, dvojstupňový zdvih hornej 
lišty umožňuje použitie rôznych výšok nástrojov.

Vybavenie:
2 ks dorazové ramená 750 mm s posuvom po vodiacich koľajniciach,  
2 T-drážky a stupnice vrátane sklopných dorazov, segmentovaný nástroj 
spodnej lišty s konektorovým systémom vrátane rohových kusov, horná 
lišta segmentovaná s výškou 130 mm šikmá 30 stupňov vrátane roho-
vých kusov.

Technické parametre:

Výkon pri 400 N/mm² 2,0 m

Pracovná dĺžka 1050 mm

Segmentová ohýbacia lišta 15 mm

Hmotnosť 380 kg
 

VC1150-10 
Výkonné obrábacie centrum 

Technické parametre:

Otáčky frézovacieho vretena do 10.000 ot./min

Pojazdy X / Y / Z 1150 mm / 500 mm / 570 mm 

Výkon 18,5 kW

Posuv 48 m/min

Kužeľ upínania nástrojov veľ. 40 pre DIN 69871-A

Upínací tŕň pre DIN 69872-A

Stôl 1400 x 620 mm

Popis stroja:
Nová generácia vertikálnych obrábacích centier, silné, dynamické, ergono-
mické a kompaktné. Vyžadujú až o 50% menej priestoru, iba 2,27x 2,65 m 
podlahovej plochy. Pre obrobky s rozmermi až 1150 x 600 x 600 mm. 

Vybavenie:
•  ovládanie Siemens 840D Solution Line a farebný 15" displej s novou 
 Shop Mill verziou softvéru „OPERATE 4.x“
•  vysokorýchlostný automatický dvojramenný menič pre 32 nástrojov
•  dopravník triesok verzia A
•  príprava pre vysokotlakové chladenie

akciová cena

€ 7.290,-

akciová cena

€ 120.000,-



TC400-52-MC 
CNC Sústruh 

Popis stroja / verzia All inclusive:
•  riadenie Siemens 840D SolutionLine s 15" farebným monitorom
•  os C, revolver pre 12 nástrojov, z toho všetky 12 poháňané
•  hydraulické upínacie valce
•  panoramatické okná na pracovných dverách stroja
•  koník MK4, dopravník triesok, meranie nástrojov
•  silové skľučovadlá 210 mm / 52 mm 3-čeľustné A6 vrátane tvrdých 
 a mäkkých čeľustí
•  plné krytovanie stroja + chladiace zariadenie + osvetlenie kabíny + 
 hydraulika

Technické parametre:

Pojazd X / Z 200 mm / 515 mm 

Otáčky vretena 5.000 m/min

Krútiaci moment 113 Nm

Výkon 18 kW

Držiak nástrojov DIN 69880/30

TC400-52-MC  

Séria ALZSTAR  
Vysoko výkonné stĺpové vŕtačky 

Popis stroja / štandardná verzia:
• tlačidlo pre núdzové zastavenie stroja v tvare hríba
• plynulo nastaviteľná rýchlosť
• ochrana motora
• digitálny ukazovateľ rýchlosti
• reverzný prepínač pre pravé a ľavé otáčky
• krátke vreteno MK 3 (MK 4 pri 50 / SV)
• skľučovadlo 3 - 16 mm / B 16

Technické parametre: ALZSTAR 30/S ALZSTAR 40/SV ALZSTAR 50/SV

Priemer stĺpu 115 mm 115 mm 145 mm

Stôl s drážkami 514 x 360 mm 514 x 360 mm 615 x 430 mm

Drážky T, rozmer 2 x 14 x 224 mm 2 x 14 x 224 mm 2 x 14 x 224 mm

Vzdialenosť stôl - vreteno
min. 132 / max. 

724 mm
min. 117 / max. 

701 mm
min. 150 / max. 

735 mm

2 x posuv --- 0,1 + 0,2 mm/ ot. 0,1 + 0,3 mm/ot.

Výkon vŕtania St 60 30 mm 40 mm 55 mm

Zdvih vretena 140 mm 120 mm 140 mm

Otáčky vretena 225 - 4300 ot./min 160 - 2250 ot./min 70 - 1200 ot./min

Obj. č. 109 963 168 109 963 202 109 963 204

Akciová cena 4.415 EUR 5.460 EUR 8.795 EUR

Otáčky vretena 100 - 1800 ot./min --- ---

Obj. č. 109 963 169 --- ---

Akciová cena 4.590 EUR --- ---

w e  d r i v e  p r o d u c t i v i t y

Alzstar 40/SV

akciová cena

€ 86.700,-

akciová cena

od € 4.415,-



Séria ALZSTAR  
Vysoko výkonné stĺpové vŕtačky 

SIRIO 370 
Vertikálna kotúčová píla

Popis stroja / štandardná verzia:
Vertikálna kotúčová píla pre rezanie oceľových profilov a pevný materiál, 
vrátane vysoko pevných ocelí. Prevedenie v súlade s bezpečnostnými 
predpismi CE.

Vybavenie:
•  menič otáčok
•  ochrana proti termomagnetickému preťaženiu motora
•  zverák s dvojitým upínacím ramenom pre presné rezy
•  podstavec stroja s kompletným chladiacim systémom a zásuvkou 
 na triesky
•  drôtený kotúč na odstránenie triesok
•  dĺžkový doraz
•  pílový kotúč Ø 370 mm

Technické parametre:

Rúra / plocháč / štvorhran 90° 120 / 180 x 100 / 100 mm

Rúra / plocháč / štvorhran +45° 120 / 130 x 100 /100 mm

Rúra / plocháč / štvorhran +45° 105 / 130 x 100 / 100 mm

Rúra / plocháč / štvorhran 60° 110 / 90 x 100 / 90 mm

Výkon 1,5 / 2,2 kW

Otáčky 15/30 min−1

Napájanie 400 V

Priemer kotúča 370 mm

Cenníková cena 5.240,00 EUR

SIRIO 370 

KS 450 ESC 
Pásová píla

Popis stroja / štandardná verzia: 
•  robustná, hydraulická univerzálna pásová píla pre rezanie profilov, 
 rúr, trubiek a pevného materiálu
• hladké otáčanie píly na 60° doľava a doprava (ostrý uhol 30°)
•  spĺňa bezpečnostné predpisy CEE a elektromagnetické 
 bezpečnostné normy (EMC)

Vybavenie:
•  3 pólový prepínač
•  kontrolky pre prevádzkové napätie, teplotu, napnutie pásu, 
 krytovanie pásu
•  materiálová sonda pre poloautomatický režim
•  hydraulický zverák
•  drôtený kotúč na odstránenie triesok 
•  chladiaci systém
•  systém minimálneho mazania, a ešte oveľa viac...

Technické parametre:

Rúra / plocháč / štvorhran 90° 310 / 450 x 270 / 280 mm

Rúra / plocháč / štvorhran 45° 300 / 320 x 270 / 270 mm

Rúra / plocháč / štvorhran 60° 210 / 200 mm

Plynulé nastavenie reznej rýchlosti 15 - 100 m/min

Rozmer pílového pásu 4250 x 34 x 1,1 mm

Cenníková cena 17.130 EUR

KS 450 ESC 

akciová cena

€ 4.290,-

akciová cena

€ 13.300,-



Popis stroja / štandardná verzia:
Zaujímavý koncept frézky, ktorú je možné ovládať ručne pomocou me-
chanických ručných koliesok, pomocou digitálneho displeja a rovnako 
aj pomocou CNC ovládania Heidenhain TNC 620.

Vybavenie:
• uhlový stôl, pevný
• elektronické ručné koleso Haidenhain HR 410
• ovládací panel na ramene

Technické parametre:

Pojazd pozdĺžny os X 600 mm

Pojazd priečny  os Y 400 mm

Pojazd vertikálny os Z 400 mm

Výkon 5,5 kW

Otáčky 1 - 4500 min-1

Upínanie nástrojov ISO 40

Cenníková cena 84.060 EUR

WF 600 MC TNC 620  
Univerzálny vŕtací a frézovací stroj 

WF 600 MC TNC 620  

PX300
Fréza 

Popis stroja / štandardná verzia:
Univerzálna fréza PX300 vysokej kvality z Taiwanu!
Nové fréza vyrobená spoľahlivým výrobcom z Ázie. Ideálny stroj pre 
servisné a údržbové prevádzky. Automatické posuvy vo všetkých osiach. 
Všetky ploché vedenia sú kalené a povlakované Tucite-B.

Vybavenie:
Horizontálne vreteno s frézovacím tŕňom a oporným ramenom, chladiace 
zariadenie, automatické centrálne mazanie, ovládací pult na otočnom 
ramene.

Technické parametre:

Pojazd X / Y / Z 920 / 380 / 450 mm 

Naklápanie +/- 45°

Otáčky vretena 45 – 1100 ot./min

Držiak nástrojov DIN 2080 SK40

Rozmer stola 1270 x 300 mm

Obj. č. 109 903 520

PX300

Voliteľné príslušenstvo – na požiadanie:
Acu-Rite digitálny ukazovateľ polohy,  
3 osi VUE!

VOLITEĽNE:

akciová cena

€ 74.900,-

akciová cena

€ 22.900,-



Séria PX
Sústruhy

Popis stroja / štandardná verzia:
Univerzálne sústruhy vysokej kvality z Taiwanu! Nové sústruhy vyrobené 
spoľahlivým výrobcom z Ázie. Vybavené okrem iného 3-čeľusťovým 
skľučovadlom RÖHM, nožovým držiakom (hlava) MULTIFIX veľkosť B 
s jedným držiakom, pevnou a pohyblivou lunetou, upínacími hrotmi, 
súbežným upínacím hrotom, chladiacim zariadením, osvetlením stroja, 
atď..

Technické parametre: PX1330 PX1640 PX2060

Vzdialenosť hrotov 760 mm 1000 mm 1500 mm

Točný priemer nad lôžkom 
stroja

340 mm 410 mm 508 mm

Točný priemer nad suportom 205 mm 264 mm 353 mm

Posuv priečneho suportu 180 mm 220 mm 272 mm

Posuv nožového suportu 100 mm 130 mm 160 mm

Vŕtanie vretena 40 mm 52 mm 80 mm

Kužeľ vretena DIN 55029 veľ. D1-4/MK3 veľ. D1-6/MK4 veľ. D1-6/MK5

Otáčky vretena
50 – 2570 ot./

min
40 – 2000 ot./

min
36 – 1800 ot./

min

Obj. č. 109 903 530 109 903 500 109 903 510

Akciová cena 13.900 EUR 14.900 EUR 19.900 EUR

Voliteľné príslušenstvo – na požiadanie:
Acu-Rite digitálny ukazovateľ polohy,  
3 osi VUE!

VOLITEĽNE:

PX 2060

PERFECT 275 
Manuálna kotúčová píla na kov 

Popis stroja / štandardná verzia: 
Robustná kotúčová píla pre rýchle, precízne delenie a rezanie kovových 
profilov a plných materiálov.
•  vretenový zverák s dvojitým upínacím ramenom pre rezy bez vzniku otrepov
•  kónusová bezpečnostná spojka z kalenej ocele pre ochranu píl. kotúča,  
 jednoduché nastavenie
•  chladiace zariadenie
•  dĺžkový doraz
•  bezpečnostný spínač 24 V na rukoväti páky a opätovná blokácia rozbehu
•  prevodovka v olejovom kúpeli
•  dvojité uloženie pílového suportu
•  montážne náradie a návod na obsluhu
•  pílový kotúč Ø 275 mm
•  el. vybavenie podľa noriem EU 60204-1

Technické parametre:

Rezný rozmer pri 90°, okrúhly profil 90 mm

Rezný rozmer pri 90°, plochý (Š x V) 100 x 70 mm

Rezný rozmer pri 90°, 4-hran 80 mm

Rezný rozmer pri +45°, okrúhly profil 80 mm

Rezný rozmer pri +45°, plochý (Š x V) 80 x 60 mm

Rezný rozmer pri +45°, 4-hran 70 mm

2 rýchlosti 17.130,00

Výkon motora 1,1 / 1,3 kW

El. zapojenie 400 V

Otáčky 33 / 66 ot./min

Upínanie zveráka 100 mm

Hmotnosť 112 kg

PERFECT 275 

akciová cena

od € 13.900,-

akciová cena

od € 1.680,-



Popis stroja:
Pásová píla s regulovateľným samostatným posuvom ramena píly, 
vhodná pre úkosové rezy kovových profilov a plných materiálov (oceľ, 
nerez, meď, hliník, mosadz) do 60° vľavo.

Štandardné vybavenie: 
•  zverák s rýchloupínaním
•  zabudovaná chladiaca automatika s čerpadlom
•  termo-magnetická prepäťová ochrana
•  podstavec s policou a dvierkami
•  núdzový vypínač
•  montážne náradie a návod na obsluhu

Technické parametre:

Rezný rozmer pri 90° okrúhly profil / 
plochý (Š x V) / 4-hran

185 / 200 x 150 / 180 mm

Rezný rozmer pri +45° okrúhly profil / 
plochý (Š x V) / 4-hran

110 / 110 x 110 / 110 mm

Rezný rozmer pri 60° okrúhly profil / 
plochý (Š x V) / 4-hran

70 / 70 x 70 / 70 mm

Výkon motora 0,75 kW / 400 V

Rozmery pílového pásu 2085 x 20 x 0,9 mm

Hmotnosť cca 205 kg

Obj. č. 109 964 534

Cenníková cena 2.110 EUR

GBS 185 GH-Autocut 
Pásová píla 

GBS 185 GH-Autocut 

CM 300  
Univerzálna nástrojová fréza  

Konvenčná alebo s ovládaním NC. Pre učňovské dielne aj priemysel. 
Kompaktná, výkonná, univerzálna.

Vrátane príslušenstva:
• digitálne zadanie polohy a sklené meradlá pre osi X/Y/Z 
 digitálny ukazovateľ polohy Heidenhain ND780 vrátane 
 priamych sklených meradiel vo všetkých osiach X/Y/Z 
• osvetlenie pracovného priestoru
• chladiace zariadenie s nádržou na chladivo a odstredivým čerpadlom, 
 52 l/min pri 0,4 bar 
• upínací tŕň s adaptérom ISO40 DIN 2080 / DIN69871-A SK40, 
 na použitie strmých kužeľových stopiek DIN 69871 a JIS B 6339
 vretien s DIN2080 upínaním s kruhovou drážkou, vŕtanie a vnútorný  
 závit; spojovací závit: M16; dĺžka 53 mm 
• balenie

Technické parametre:

Pracovný priestor os X/Y/Z 310/170/340mm

Rozmery stola 600 x 235 mm

Max. posuv v osi 450 mm / min 

Horizontálne vreteno - otáčky max. / stupne vretena 2.000 min-1  / 16

Vertikálne frézovacie vreteno – otáčky max. 2.500 min-1  

Zdvih pinoly 70 mm

Frézovacia hlava naklopiteľná  ± 180° vpravo/vľavo

Hmotnosť cca 700 kg

Cenníková cena 51.660 EUR

akciová cena

€ 1.830,-

akciová cena

€ 46.200,-

CM 300



Sady sústružníckeho náradia
pre vonkajšie opracovanie

5-dielna sada sústružníckeho náradia pre vonkajšie opracovanie,
balenie v hliníkovej kazete

3 x upínací držiak noža pre pozdĺžne a čelné 
sústruženie

SCLCR 2020K 09
SDJCR 2020K 11
SDNCN 2020K 11

1 x upínací držiak noža pre závitovanie SER2020-K16

1 x upínací držiak noža na upichovanie MGEHR-2020-H3

vrátane 6 ks výmenných plátkov / sústružnícky nôž

CCMT 09 T3 08-PM 4225 
DCMT 11 T3 08-PM 4225

N123G2-0300-0002-CM 1125
266RG-16VM01A002M 1125

Obj. č. 109 903 480

Sady sústružníckeho náradia
pre vnútorné opracovanie

5-dielna sada sústružníckeho náradia pre vnútorné opracovanie,
balenie v hliníkovej kazete

3 x sústružnícky nôž
A12M-SCLCR 06
A16S-SDUCR 07
A20S-SCLCR 09

vrátane 6 ks výmenné plátky / sústružnícky nôž
CCMT 06 02 04-PF 4225
DCMT 07 02 04-PM 4225 
CCMT 09 T3 08-PM 4225

Obj. č. 109 903 490

akciová cena

€ 250,-

akciová cena

€ 155,-



Použité stroje:
U5-620 
Obrábacie centrum

Popis stroja / štandardná verzia:
•  rok výroby 2012
•  5-osé obrábacie centrum vo výbave Best-Seller-Paket 1, 
•  ovládanie: Siemens Solutions-Line, s verziou softvéru  

Shop Mill „Operate“
•  lineárne vedenie vo všetkých osiach 
• vysokorýchlostný menič pre 24 nástrojov
• zaťaženie stola až 500 kg
•  točňý priemer až do 650 mm s upevnením na oboch stranách
•  v cene nie je zahrnutý technologický balíček:  

5-osé frézovanie + 5-osá simultánna interpolácia

U5-620 
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Stav: september 2015
Ponuka platí do vypredania zásob. 

Ďalší predaj je vyhradený! 

Tlačové, cenové a technické zmeny vyhradené.
Obrázky môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo. 
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Vytlačené v Slovenskej republike.

Schachermayer spol. s r.o. 
Oddelenie strojov a zariadení

Pestovateľská 12, 821 04 bratislava

Telefón +421 2 4820 2740
Mobil: +421 907 974 552

Fax +421 2 4820 2742
stroje-kovo@schachermayer.sk

Otváracie hodiny
Po-Št 7.30-17.00
Piatok 7.30-12.30

optimálny prístup 
vďaka 2 veľkým 
posuvným dverám

elektronické
ručné koliesko 
ako sériová výbava

veľké 
panoramatické 
okno

kompaktné rozmery
2. dvere do 
pracovného priestoru

Informácie o možnosti 
predvedenia stroja získate od nášho 

obchodného zástupcu. 

Výhody:

akciová cena

€ 77.000,-


