N° 1-07

Nova fresadora Mafell LO65 EC
A sociedade Mafell desenvolveu a nova versão de fresadora de vigamento LO65 CE com base no nosso
caderno de encargos Arunda. Esta máquina está doravante disponível em duas versões.
As novidades essenciais são as seguintes:
•
•
•
•
•
•
•

A potência é levada a 2'600 Watts (2'200 antigamente)
A velocidade é ajustável de 10'000 a 22’000 voltas/minuto.
Um travão electrónico permite à máquina parar em 5 segundos
A placa de base da fresadora é furada e roscada: a placa de alargamento Arunda aparafusa-se
no entanto rapidamente, sem perfuração nem porcas.
Um alojamento mais preciso (na placa de base da fresadora) está previsto para receber o novo
anel modelo Arunda
A cavilha inferior está fixa no modelo MidiMAX (não se desaparafusa com as vibrações).
Entregue com cavilha-revólver sobre o MaxiMAX.
Um estojo Max é entregue com cada fresadora e permite alojar a fresadora quando está
equipada com a placa de alargamento e da fresa Arunda.

Equipamento da LO65 EC
LO 65 EC MidiMAX, art. 916'950
Equipada com cavilha inferior fixa, adaptador para fresas para aparafusar M12 x 1, estojo Max.
LO65 EC MaxiMAX, art. 916'901
Equipada com cavilha inferior tipo revolver, guia paralelo, boca de aspiração amovível, pinça de aperto
padrão Ø 8 mm, adaptador para fresas para aparafusar M12 x 1, estojo max.

Fresadora LO65 EC + sistema ARUNDA
A versão MidiMAX fresadora LO65 CE está preconizada para utilização com o sistema Arunda. O
equipamento mínimo da fresadora é suficiente para o sistema Arunda.
A versão MaxiMAX é perfeitamente utilizável se desejar aproveitar a fresadora para outros trabalhos que
não a Arunda utilizando o guia paralelo, a pinça de aperto para fresas com comprimento de parafuso Ø 8
mm, etc.

Placa de alargamento + anel Arunda na fresadora LO65 EC
As placas de alargamento Arunda 190 e 230 devem ser montadas directamente SOBRE o revestimento
sintético castanho da placa base da LO65 CE.
Em contrapartida a parte central em matéria sintética castanha deve ser cortada e retirada para montar
o anel modelo Arunda. O anel apoiar-se-á assim directamente sobre o seu banco de alumínio.

Fresadora Arunda e velocidade de rotação da LO65 EC
A velocidade deve ser regulada nas 18’000 voltas/minutos aquando da utilização da fresa Arunda com o
sistema Arunda.

A equipa técnica Arunda
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