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L&L Heavy Duty drejebænke er designet således, man kan opnå det bedste drejeresultat – uden 
vibrationer, da maskinen er fremstillet i en kraftig ribbet støbejernskonstruktion, for at opnå 
den højeste stabilitet, største drejekapacitet samt lang levetid på maskinen. 

Drejebænkene er fremstillet til brug i industrien, svær-,  olie-, gas - og vindkraft, samt flyindustri.

Fabrikken har 35 års erfaring og er i stadig udvikling.

BED:
LFS Heavy Duty drejebænken er opbygget i en kraftig Meehanite støbjern med kraftige ribber på
bagsiden, der er afstresset for at gøre maskinen så stabil som mulig. Bedden har 3 vanger: 
V formet plus en flad,, der er slebet og hærdet HCR ( 55 ), dette giver den absolut højeste stabilitet 
og nøjagtighed. Kraftig stålafdækning over tværslæde.

Gearkasse:
Drejebænken er forsynet med kraftig gearkasse og med dobbelte lejer i chuck siden, heavy duty 
lejer i center og bagsiden af gearkassen, for at opnå højeste nøjagtighed og stabilitet på dreje-
bænken.
Spindelbremsen gør at maskinen stopper omgående for at opnå højeste effektivitet. 
Tidsbesparende.
Maskinen er forsynet med 4 gear, for at opnå det højeste drejemoment.

Support:  
Roterende værktøjer VDI 60, 12,5 kW motor og 2000 ump/min.

Pinol:
Ekstra kraftig pinol opbygget i Meehantite støbejern med kraftige, engangssmurte rullelejre, 
samt centralsmøring af pinolen.
Quillen er fremstilet i SNC445 stål, som er frekvenshærdet 
og slebet for at opnå den højeste nøjagtighed. 

12 måneders
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L&L LFS 1600 Heavy Duty drejebænk

S. H. Værktøjsmaskiner: Salg - service - vedligehold med egne montører



Endvidere er pinolen monteret med sensor for belastning imellem pinol og chuck, således pinolen 
har separat motor, med gearkasse for transport af pinolen på bedden, samt mulighed for manuel 
betjening
Operatøren kan se hvor tæt han må gå med pinolen af hensyn til vægten.
Bevægeligt betjeningspanel på pinolen, så man med lethed kan betjene den fra alle vinkler.

Arbejdskabine: 
Komplet lukket arbejdskabine med 2 døre på front, åben i top så man med lethed kan tage 
drejemner med kran fra oven og hænge dem ind i maskinen. Meget plads.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sving over bed: 1620 mm
Sving over tværslæde: 1100 mm
Pinol højde: 850 mm
Drejelængde: 4000 mm
Bedbredde: 1000 mm
Bredde tværslæde: 600 mm
Bedbredde tværslæde: 800 mm
Bed føringsbane: 1 V bane 2 fladvanger
CNC styring: FANUC OI-TF
Spindel: 
Spindelboring: 200 mm
Spindel nose: ASA-A2-15
Spindel omdrejninger: 4-400 ( 4 gear)
Spindel center: MT 6
Spindelmotor: 30/37 kva
Revolver: 
H3-350-VDI hydraulisk eller V8-160 revolver 
Værktøjshøjde: 40 mm
X og Z akse: 
X-akse bevægelse: 1000 mm
Z-akse bevægelse: 1800 mm
X-akse lilgang: 5000 mm/min
Z-akse lilgang: 5000 mm/min
X-akse kuglespindel: 5000 mm/min
X-akse kuglespindel: Ø 50 mm
Z-akse kuglespindel: Ø 80 mm
X-akse servomotor: 4 kW
Z-akse servomotor: 7 kW
Pinol: 
Pinoldiameter: 200 mm
Pinolbevægelse: 250 mm
Pinolbevægelse via gearmotor 
Conus pinol: MK 6
Max. belastning mellem chuck og pinol: 8000 kg
Max. belastning mellem chuck og pinol med 1 brille: 10.000 kg
Max. belastning mellem chuckog pinol med 2 briller: 12.000 kg
Vanger: 
Hærdede og slebne vanger speciel stål (HCR 50-54) 
Målesystem: Direkte måling på akser
El-tilslutning: 
Spænding: 3x400 volt 50 hz
Styrestrøm: 24 volt
Elkomponenter: Siemens-Tlemekanique
Maskinbelysning: Halogen lampe 60 w 24 volt
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STANDARD UDSTYR:
• Spåntransportør
• Centralsmøring af føringsbaner
• Centralsmøring af spindel punpe 0,25 kW
• Kølevandssystem 15 bar højtryks
• Skærme omkring maskinen – front med 2 døre. Fuld lukket arbejdskabine

FANUC CNC STYRING:
• Med direkte programmering eller programmering via opkobling til kontor 
 med RS 232
• Fuld programmering af omdrejninger, tilspændinger og værktøjer.
• Ect. Metrisk og tomme gevind. Alle programmer vises grafisk på display. 
• Automatisk kørsel til reference punkt.
• Lagringskapacitet 256 KB
• Kan udvide optioner.

EKSTRA UDSTYR:
CS-akse indexcing system (spindelmotor)
a. Spindelmotor med C-akse og orienteringssystem
b. Hydraulisk bremse dobbelt
c. Fuld kontrol af C-akse
d. Incremental vinkel encoder
• Siemens CNC styring 828 D
• Heavy Duty borestænger med diameter fra Ø 80 op til Ø 153 mm
• Sandvik options.
• Fast brille med max. kapacitet Ø 300-550 mm, 550-850 mm, 850-1000 mm.
• 105 mm ruller for heavy duty maskinering.
• Heavy duty brille med rullediameter Ø 200 mm for tunge emner

REVOLVER MED ROTERENDE VÆRKTØJER:
• VDI 60 revolver, servo med roterende værktøjer.


