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

SHV COMPACT 500 x 1000/1500/2000 

12 måneders garanti

Drejebænken har induktionshærdede og slebne 
vanger med en vangebredde på 400 mm, der 
bevirker at man har en stabil viberationsfri dre-
jebænk, der tåler stor belastning. Maskinen har 
kuglespindler på Z og X-akse med cenrtralsmø-
ring, samt indbygget magnetbremse,

Alle betjeningsgreb er bekvemt placeret foran 
på drejebænken, samt joy-stikket til ilgang. En 
behagelig drejebænk at arbejde med, da alt er 
lige ved hånden.

Digitalaflæsning er placeret ovenpå gearkassen, 
således at det er let aflæseligt.

Maskinen er forsynet med kraftig motor, beskyt-
tet mod overbelastning. Motoren er forsynet med 
stjernetrekant således at den starter blødt, samt 
forsynet med nødstop.

Drejebænkens støjnevau er mindre end 80 DB.

Pressionsdrejning når det skal være bedst! 
Drejebænken er fremstillet i en kraftigt monolit stålstøbejern 
chassis støbt i et stykke med kraftige ribber for at opnå den høje-
ste stabilitet og nøjagtighed.

S. H. Værktøjsmaskiner ApS

Garanti for kvalitet
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Chuck

Ilgang

Toolpost med 42 positioner inkl. 4 værktøjsholdere

Kuglespindler på Z og X-akse

Afdækning af leadskrue

Komplet med flytbar pinol

Sikkerhedsskærm over chuck med afbryder

Sikkerhedsskærm ved toolpost

Komplet med magnetbremse

Joy-stik for Z og X-akse ilgang

Halogen arbejdslampe

Boring 80 mm
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TEKNISKE DATA
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500

300

720

210

1000/1500/2000

400

25 x 25

10-1400

80

MT6

13850

1400

0,08-1,59

0,028-0,054

1,71-6,33

1-192 (44 kinds)

1/2-24 TPI (28 kinds)

0,25-48 (39 kinds)

1/2-96 DPI (38 kinds)

150

75

MT5

11

2668x1037x1312

3168x1037x1312

3668x1037x1312

N/A

2100

2300

2650

N/A

Swing over bed 
Dansk English

Swing over support

Swing in gap

Effective gap length

Turning length

Width of bed

Section of turning tools

Spindle speeds 

Spindle bore

Spindle taper

Max. cutting force

Spindle

Max. output torque of spindle

Feed
Normal

Fine

Coarse

Longitudinal feed of
spindle per revolution
(64 kinds)

Thread

Range of metric thread (kinds)

Range of inch threads (kinds)

Range of module threads (kinds)

Range of diametrical pitch threads (kinds)

Quill Travel of tailstock

Diameter of quill of tailstock 

Taper of quill of tailstock

Main motor power

Overall dimension
(LxWxH)

1000 mm

1500 mm

2000 mm

3000 mm

Net weigth

1000 mm

1500 mm

2000 mm

3000 mm

Sving over bed

Sving i gab

Effektiv gablængde

Bedbredde

Spindel

Omdrejninger

Boring i spindel

Spindel konus

Tilspæn-
ding

Gevind 

Normal

Tynd

Grov

Pinolbevægelse 

Pinolkonus
Hovedmotor

Mål

Notto vægt

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

r/min

mm

N

N.m

mm/rev.

mm/rev.

mm/rev.

mm

mm

mm

kW

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

1000 mm

1500 mm

2000 mm

3000 mm

1000 mm

1500 mm

2000 mm

3000 mm

Sving over tværslæde

Drejelængde

Sektion af drejede emner

Max. skæringskraft

Max. drejningsmoment af spindel 

Tilspænding på langs
af spindel pr. revolution 
(64 kinds)

Metrisk gevind (slags)

Tomme gevind (slags)

Moduldrejninger (slags)

Diameter pitch gevind (slags)

Pinoldiameter

B-model
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