STARTHÅLSGNISTAR

Ett komplett utbud av
starthålsgnistar för alla behov.

Tillförlitlig gnistning med hög prestanda
för många användningsområden

Hög kapacitet även vid speciella material,
användning av avjoniserat vatten som
spolvätska, högmodern CNC-programvara
och ett utmärkt pris/prestanda-förhållande
är bara några av fördelarna som kännetecknar
maskinsortimentet från HUBER i Fürst.
Innovation, kompetens och pålitlighet är
våra ledord.
Hållbar vidareutveckling med tillverkaren,
praktiska anpassningar, innovationer samt
individuella lösningar som baseras på faktisk
användning och införlivas i produktionen:
detta utmärker oss och våra maskiner sedan
länge och gör det möjligt för oss att erbjuda
maskiner, tillval och lösningar enligt teknikens
senaste rön.
Oavsett om det gäller beprövade standardmaskiner
eller fullskaliga CNC-anläggningar (t.ex. med
automatisk verktygs- och styrningsväxling eller
svängbart arbetshuvud), 7-axlad CNC-styrning
eller individuella maskiner så erbjuder Huber
alltid kompetent rådgivning, omfattande service
och attraktiva erbjudanden även för skräddarsydda
kundlösningar. Vår utbildade och kompetenta
specialistpersonal ställer alltid gärna upp med
d
rådgivning, demonstrationer eller annat som
m
gäller vårt sortiment av nya och begagnade
ade
maskiner. Otaliga kunder från diverse områden,
område
även flygindustri och rymdfart, övertygades
gades för
länge sedan av våra maskiners höga
a prestanda.
pres

Vi ser fram emot ett
lyckat samarbete.
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Manuella maskiner

River 3

Denna nya maskin med fenomenalt pris/prestanda-förhållande samt fullgaranti
erbjuder en prisvärd introduktion till starthålsgnist och är på sikt ett mer lönsamt
alternativ än en begagnad maskin. Som alltid när det gäller Huber OCT-maskiner
har precision, högsta kvalitet och elegant design här kombinerats i ett paket som
borgar för hög ekonomisk effektivitet och flexibilitet även vid inledningsvis låga
gnistbehov.

TEKNISKA DATA

Modell River 3
Högintressant pris/prestanda-förhållande
Strömstyrka 25 ampere
Omfattande möjligheter för att lagra parametrar
Vatten som spolvätska
Litet databassystem
Inkl. digital visning 2 axlar

Tillvalsutrustning:
Pneumatiskt snabbväxlingssystem för elektroder
Automatiskt djupanslag
Extern tillsatstank
m.m.
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Körsträckor X/Y (mm)

300 x 200

Max. storlek arbetsbord (mm)

350 x 250

Max. höjd arbetsstycke (mm)

200 / tillv. 300

Körsträckor W-axel (mm)

300

Körsträckor Z-axel (mm)

350

Max. vikt arbetsstycke (kg)

150

Elektroddiameter (mm)

0,3 - 3,0

Max. amperetal

25 Ampere

Max. effektförbrukning

3,8 KVA

Maskinmått (mm)
Maskinvikt (kg)

(B)1000 x (H)2000 x (L)1100
850

O CE AN starth ålsgnist / /

River 35

Den förvandlingsbara universalmaskinen
Vår River 35 sätter standarden i det
manuella segmentet för starthålsgnist.
Den är en helhetslösning som inte
utelämnar något. Här får du robust
maskinkonstruktion, högsta precision,
avancerad och effektiv generator- och
NC-teknik samt många utrustningsmöjligheter
som säkerställer individuell anpassning
till just dina behov. Bästa gnistesultat
med elektroddiameter från 0,1 mm med
vatten som spolvätska.
S: 32Amp., Electrode quick change
system.
M: HP1+,
L: Manuellt vinklat huvud 45gtader,
100l. vattentank med avjonisering.
Bild zeigt Sonderausstattung - River 35 mit Schwenkkopf

TEKNISKA DATA

Modell River 35
Oslagbart pris/prestanda-förhållande
Digital visning 3 axlar
Omfattande möjligheter för att lagra parametrar
Autom. djupanslag standard hos Huber
Starthålsgnistning från 0,1 till 3,0
mm, som tillval upp till 6,3 mm
Egen filterkrets med separat filterhus
Hög standardkapacitet även vid speciella material
m.m.
Tillvalsutrustning:
Steglöst reglerbart svänghuvud,
även motordrivet
Pneumatiskt snabbväxlingssystem för elektroder
Kapacitetsförstärkare på 64 ampere.
Maskin för vattenbad
Anslutning till vattenkretsen på
trådgnistmaskinen
Ombyggnad för hårdmetallbearbetning
Extern filtertank med stort filterelement
och vattenberedning
Extern kylning
Höjning av arbetsområdet m.m.

Körsträckor X/Y (mm)

350 x 250

Max. storlek arbetsbord (mm)

600 x 300

Max. höjd arbetsstycke (mm)

330 / tillv. 500

Max. vikt arbetsstycke (kg)
Elektroddiameter (mm)

250
0,1 - 3,0 / tillv. 3,1 - 6,3

Max. amperetal

32 ampere / tillv. 64 ampere

Maskinmått (mm)

(B)1200 x (H)2100 x (D)1100

Maskinvikt (kg)

950

Tillv. Utrustning ZA-serien: Generator 64 ampere
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Manuella maskiner

River 45

TEKNISKA DATA

Modell River 45
Stora körsträckor trots sin lilla storlek
Högsta kvalitet och precision
Digital visning 3 axlar
Omfattande möjligheter för att lagra parametrar
Egen standard filterkrets med tank av rostfritt
stål med 3 kammare
Automatiskt djupanslag standard hos Huber

Körsträckor X/Y (mm)

450 x 350

Max. storlek arbetsbord (mm)

700 x 350

Max. höjd arbetsstycke (mm)

350 / tillv. 500

Max. vikt arbetsstycke (kg)
Elektroddiameter (mm)

0,1 - 3,0 / tillv. 3,1 - 6,3

Max. amperetal

32 ampere / tillv. 64 ampere

Maskinmått (mm)

Tillvalsutrustning:
Steglöst reglerbart svänghuvud,
även motordrivet
Pneumatiskt snabbväxlingssystem för elektroder
(tillval)
Kapacitetsförstärkare på 64 ampere.
Maskin för vattenbad
Anslutning till vattenkretsen på
trådgnistmaskinen
Ombyggnad för hårdmetallbearbetning
Extern filtertank med stort filterelement
och vattenberednin
m.m.

600

Maskinvikt (kg)

(B)1600 x (H)2300 x (D)1600
1000

Tillv. Utrustning ZA-serien: Pneumatiskt snabbväxlingssystem för elektroder
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River 55

TEKNISKA DATA

Modell River 55
Stora körsträckor, arbetsbord som klarar hög belastning
Högsta kvalitet och precision
Lågt arbetsbord
Omfattande möjligheter för att lagra parametrar
Extern tank som standard
Lågt arbetsbord som kan laddas med gaffeltruck
Passar arbetsstycken på upp till 1 ton
Handbok med parameterförslag för olika material
och elektroder med varierande diameter

Körsträckor X/Y (mm)

550 x 400

Max. storlek arbetsbord (mm)

800 x 450

Max. höjd arbetsstycke (mm)

500

Max. vikt arbetsstycke (kg)

1000

Elektroddiameter (mm)

0,1 - 3,0 / tillv. 3,1 - 6,3

Max. amperetal

32 ampere / tillv. 64 ampere

Maskinmått (mm)
Maskinvikt (kg)

(B)2000 x (H)2200 x (D)1800
1500

Tillvalsutrustning:
Steglöst reglerbart svänghuvud, även motordrivet
Pneumatiskt snabbväxlingssystem för elektroder (tillv.)
Kapacitetsförstärkare på 64 ampere.
Maskin för vattenbad
Anslutning till vattenkretsen på
trådgnistmaskinen
Ombyggnad för hårdmetallbearbetning
Extern filtertank med stort filterelement och
vattenberedning
Ökad maxhöjd arbetsstycken m.m.
Tillv. Utrustning: Steglöst reglerbart svänghuvud, även motordrivet
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Ser vice

Framgång kräver rätt partner
Gemensam framgång och nöjda kunder är centralt för vårt
företag. Som kund står du i centrum för vår verksamhet!
Din användning, din effektiva produktion, din nöjdhet och i
slutändan också din framgång är samtidigt även vår.
Denna utmaning berör hela vårt arbete. Vi gör allt för att
vara en kompetent, engagerad och ansvarstagande partner.
Vår högkvalificerade och tekniskt erfarna personal arbetar
dagligen för att leva upp till dessa krav.
Och dessutom – för att ständigt inspirera dig!

Daniel Bayer
VD

Service och tillbehör
En ekonomisk och konkurrenskraftig produktion är beroende
av kapacitet, precision, kvalitet och tillförlitlighet. Det är inte
bara maskinerna, utan även de olika bearbetningsmaterialen,
som måste uppfylla dessa krav. Med vår mångåriga erfarenhet,
vår ambitiösa kvalitetsfilosofi och våra märkesprodukter är vi
alltid en tillförlitlig partner. Våra skräddarsydda tjänster, våra
solida tekniska kunskaper och vår expertrådgivning gör oss
ännu mer värdefulla.
Vi erbjuder flexibel, pålitlig och marknadsinriktad service.
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Kvalitets- och miljöcertifikat
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Omfattande service

HUBER erbjuder skräddarsydda servicepaket som anpassas efter kundens
krav. Vårt omfattande tjänsteutbud sörjer inte bara för avbrottsfri produktion,
utan också för lång livslängd och högsta effektivitet för maskinernas del.
Kompetent expertrådgivning, demonstrationer, testbearbetning,
maskininstallation, idrifttagning samt after sales-service med egna tekniker
är bara några av tjänsterna i vårt attraktiva utbud.
HUBER vill vara en kompetent partner åt kunderna – något som sträcker sig
långt utöver det rena produktsortimentet. Vi erbjuder därför vittomfattande
service- och lösningskoncept. Vi har också en personlig leveransservice med
egna fordon och egen personal. Utöver de fasta rutterna hanterar vi även
akuta beställningar utan problem. Vi skickar ut leveranser och paket dagligen.
På önskemål tar vi dessutom hand om returer och kassering av
förbrukningsmaterial som levererats av oss i enlighet med gällande föreskrifter.
Vår hantering av återvinnbart material innebär ytterligare en avlastning för dig.

Brett sortiment

Kvalitetsorienterade och snabba
leveranser av tillbehörsprodukter och
förbrukningsmaterial ingår i vår filosofi
om att uppfylla kundens önskemål på
ett punktligt, flexibelt och pålitligt sätt.
Våra specialister hanterar hela
processen – från rådgivning och
orderhantering till friktionsfri logistik
och materialleverans hela vägen till
maskinen. Vårt omfattande
lagerhanteringsprogram gör det möjligt
för oss att reagera snabbt. Med vårt
breda sortiment tillgodoser vi i princip
alla önskemål.
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CNC Modeller

River 300

River 350
S: 25Amp. 3 Axis Windows
M: 32Amp., 4 Axis Windows,
Elektrodväxlare 12st + 6st
chuckar, Elektrodstyrning,
100l. tank med filter,
L: HP1+, Automatic Brake
thru controll, Electrode
dressing function, 100l tank
med avjonisering.

Med CNC-teknik och kompakta mått, inläsning och överföring av program, DXF, ISO
och andra filformat och hög kapacitet erbjuder River 300 och 350 en
perfekt introduktion till CNC-tekniken.

Modell River 300

Modell River 350

Specialutvecklad CNC-programvara för Windows
Pekskärm
Parameterdatabas för olika material
Förinställda arbetsfunktioner och testcykler
Inläsning av ISO/DXF-filer
Inläsning av program
Djupanslag för gnistning av bottenhål
Strömstyrka 25 ampere
Tillvalsutrustning:
Kapacitetsförstärkare på 32 eller 64 ampere.
Pneumatiskt snabbväxlingssystem för elektroder
Extern tillsatstank
m.m.

TEKNISKA DATA

Tillvalsutrustning:
Kapacitetsförstärkare på 32 eller 64 ampere.
Snabbväxlingssystem för elektroder
Extern vattentank 180 liter med/utan
Vattenberedning

TEKNISKA DATA

Körsträckor X/Y (mm)

300 x 200

Körsträckor X/Y (mm)

350 x 250

Max. storlek arbetsbord (mm)

350 x 250

Max. storlek arbetsbord (mm)

600 x 300

Max. höjd arbetsstycke (mm)

200

Max. höjd arbetsstycke (mm)

330 / tillv. 500

Körsträckor W-axel / Z-axel (mm)
Max. vikt arbetsstycke (kg)

200 / tillv. 300 / 350

0,3 - 3,0

Max. amperetal

25 ampere

Maskinvikt (kg)

Max. vikt arbetsstycke (kg)

250

150

Elektroddiameter (mm)

Maskinmått (mm)
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Specialutvecklad CNC-programvara för Windows
Längre körsträckor
25 ampere standardkapacitet
Avjoniserat vatten som spolvätska
CNC-styrning med 3 eller 4 axlar
Dialogprogrammering/självförklarande menystyrning
Gnistning av bottenhål med hög precision
Manöverpanelen tillgänglig på olika språk
Enkel och lättbegriplig styrning via pekskärm
Stor parameterdatabas

(B)1000 x (L)1100 x (H)2000
850

Elektroddiameter (mm)

0,1 - 3,0 / tillv. 3,1 - 6,3

Max. amperetal

32 ampere / tillv. 64 ampere

Maskinmått (mm)

(B)1200 x (H)2100 x (D)1100

Maskinvikt (kg)

950

O CE AN starth ålsgnist a r / /

S: 32Amp.

River 600

M: Elektrodväxlare 12st + 6st chuckar,
Elektrodstyrning, 180l. tank med filter.
L: HP1+, Styrningsväxlare 8st,
Antikollisionssystem, Automatic Brake
thru controll, Electrode dressing function,
180l tank med avjonisering.
XL: 64Amp. Chuck Typ C 0,3-6,0mm.

Vår River 600 sätter standarden i kategorin CNC-baserade kompakta
starthålsgnistanläggningar. Den erbjuder extremt höga körsträckor samt
kompakta yttermått och optimala prestanda. Tack vare tillvalsutrustningen är den
dessutom oerhört flexibel, och den ger gnistesultat av högsta kvalitet.

Modell River 600
Kompakt konstruktion men mycket höga körsträckor
Senaste Windows CNC-teknik med bl.a.
lättbegriplig menystyrning och betjäning
Dialogprogrammering
Vatten som spolvätska
Nätverksanslutning, USB-port
Inläsning av program, DXF- eller ISO-filer
Många egenskaper, t.ex.: Förinställda testoch gnistcykler
Parameterdatabaser för olika
diametrar/material
Hög kapacitet
Tillvalsutrustning:
Vattenbad till 300 mm
Elektrodväxlare (ATC) med 12 eller 20 fack
Styrningsväxling (AGC) med 8 fack
Styrning med upp till 6 axlar möjlig
Anslutning CNC vrid- eller svängbord med
styrning via intern programvara
Vattentank 180 – 600 l., med stort filter och
Vattenberedning
Kapacitetshöjning till 64 ampere.
Omställning till oljedrift
Handbox
Kylning m.m.

TEKNISKA DATA
Körsträckor X/Y (mm)

600 x 400

Max. storlek arbetsbord (mm)

900 x 600

Max. höjd arbetsstycke (mm)

400 / tillv. 500

Körsträckor W-axel (mm)

450

Körsträckor Z-axel (mm)

400

Max. vikt arbetsstycke (kg)

800

Elektroddiameter (mm)
Max. amperetal
Max. effektförbrukning
Maskinmått (mm)
Maskinvikt (kg)

0,1 - 3,0 / tillv. 3,1 - 6,3
25 / 32 / 64 ampere
3,8 KVA
(B)1100 x (H)2000 x (L)1600
ca 1100
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CNC Modeller

3525 CA

På bilden visas 3525 CA

På bilden visas 3525 CA med specialutrustning

Konstruktion med C-profil, senaste Windows CNC-programvara, flera
utbyggnadsmöjligheter samt vår kraftfulla generatorteknik. Optimala
förutsättningar för lönsamma starthålsgnistlösningar ända ned till partikelnivå.
Har använts av våra kunder i många år.

Modell 3525 CA
Avjoniserat vatten som spolvätska
Bred maskinpalett
Windows CNC-styrning med 3 eller 4 axlar
(kan expanderas som tillval)
Dialogprogrammering med självförklarande
menystyrning
Inläsning och överföring av program, DXF,
ISO och andra filformat via nätverkskort
eller USB-port
Gnistning av bottenhål med hög precision
Manöverpanelen tillgänglig på olika språk
Tillvalsutrustning:
Kapacitetsförstärkare på 64 ampere.
Snabbväxlingssystem för elektroder
Automatisk elektrodväxlare (ATC)
Automatisk styrningsväxling (AGC)
Maskin för vattenbad
Vattenberedning
Kylenhet för dielektrikum
Oljebadutförande med autom. brandsläckningsanläggning
Utbyggbar styrning upp till 8 axlar
Windows manöverpanel med pekskärm för upp
till 6 axlar, anslutning till CNC vrid- eller svängbord,
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TEKNISKA DATA
Körsträckor X/Y (mm)

350 x 250

Max. storlek arbetsbord (mm)

600 x 300

Max. höjd arbetsstycke (mm)

330

Max. vikt arbetsstycke (kg)

250

Elektroddiameter (mm)

0,1 - 3,0 / tillv. 3,1 - 6,3

Max. amperetal

32 ampere / tillv. 64 ampere

Maskinmått (mm)

(B)1200 x (H)2100 x (D)1100

Maskinvikt (kg)

900

O CE AN starth ålsgnist a r / /

4535 CA

Längre körsträckor, konstruktion med C-profil, senaste Windows CNC-programvara,
många utbyggnadsmöjligheter och vår kraftfulla generatorteknik. Optimala förutsättningar
för lönsamma starthålsgnistlösningar ända ned till partikelnivå. Har använts av våra
kunder i många år.

Modell 4535 CA
Avjoniserat vatten som spolvätska
Bred maskinpalett
Styrning med 3 eller 4 axlar (utbyggbar)
Dialogprogrammering med självförklarande
menystyrning
Inläsning och överföring av program, DXF,
ISO och andra filformat
Gnistning av bottenhål med hög precision
Manöverpanelen tillgänglig på olika språk
Tillvalsutrustning:
Kapacitetsförstärkare på 64 ampere.
Snabbväxlingssystem för elektroder
Automatisk elektrodväxlare (ATC)
Automatisk styrningsväxling (AGC)
Maskin för vattenbad
Extern vattentank med/utan vattenberedning
Kylenhet för dielektrikum
Oljebadutförande med autom.
brandsläckningsanläggning
Utbyggbar styrning upp till 7 axlar, m.m.

TEKNISKA DATA
Körsträckor X/Y (mm)

450 x 350

Max. storlek arbetsbord (mm)

700 x 350

Max. höjd arbetsstycke (mm)

350

Max. vikt arbetsstycke (kg)

600

Elektroddiameter (mm)
Max. amperetal
Maskinmått (mm)
Maskinvikt (kg)

0,1 - 3,0 / tillv. 3,1 - 6,3
32 ampere / tillv. 64 ampere
(B)1600 x (H)2300 x (D)1600
1000
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CNC Modeller

5540 CA

7550 CA

På bilden visas en maskin med specialutrustning

På bilden visas 7550 CA med specialutrustning

Modell 5540 CA

Modell 7550 CA

Mycket stora körsträckor, hög bordsbelastning
Avjoniserat vatten som spolvätska
Bred maskinpalett
Windows CNC-styrning med 3 eller 4 axlar
(kan expanderas som tillval)
Dialogprogrammering med självförklarande
menystyrning
Högprecisionsbearbetning även av stora arbetsstycken
Manöverpanelen tillgänglig på olika språk
Externer vattentank som standard
Tillvalsutrustning:
Kapacitetsförstärkare på 64 ampere.
Snabbväxlingssystem för elektroder
Automatisk elektrodväxlare (ATC)
Automatisk styrningsväxling (AGC)
Maskin för vattenbad
Större vattentank med/utan vattenberedning
Kylenhet för dielektrikum
Anslutning till vattenkretsen på
trådgnistmaskinen
m.m.

TEKNISKA DATA

Tillvalsutrustning:
Ökad generatorstyrka 64 ampere med
kraftigare kablar
Automatisk elektrodväxlare (ATC)
Automatisk styrningsväxling AGC
Kylenhet för dielektrikum
Styrning med 6 axlar
Högt vattenbad
Integrerbart runddetaljbord
Omfattande utbyggnadsmöjligheter
(se bild)
m.m.

TEKNISKA DATA

Körsträckor X/Y (mm)

550 x 400

Körsträckor X/Y (mm)

750 x 550

Max. storlek arbetsbord (mm)

800 x 450

Max. storlek arbetsbord (mm)

1100 x 600

Max. höjd arbetsstycke (mm)

500

Max. höjd arbetsstycke (mm)

345

Max. vikt arbetsstycke (kg)

1000

Max. vikt arbetsstycke (kg)

750

Elektroddiameter (mm)
Max. amperetal
Maskinmått (mm)
Maskinvikt (kg)
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Koncept för vattenbad och integrerat
svängbord
Mycket stora körsträckor
Hög standardkapacitet
Användarvänlig och självförklarande
Manöverpanel med många funktioner
Nätverksanslutning; USB-port
Inläsning av ISO/DXF-filer

0,1 - 3,0 / tillv. 3,1 - 6,3
32 ampere / tillv. 64 ampere
(B)1800 x (H)2200 x (D)2000
1500

Elektroddiameter (mm)
Max. amperetal
Maskinmått (mm)
Maskinvikt (kg)

0,1 - 3,0 / tillv. 3,1 - 6,3
32 ampere / tillv. 64 ampere
(B)2050 x (H)2200 x (D)2000
2950

O CE AN starth ålsgnist a r / /

8060 CA

Extremt stora körsträckor och en högsta bordsbelastning på 1,8 ton, senaste
Windows CNC-programvara, konstruktion av gantry-typ för maximal precision –
detta är receptet på starthålsgnistarbete med högsta precision i XXL-format.
Tillförlitliga och robusta maskinkonstruktioner som har använts i många år av olika kunder.

Modell 8060 CA
Portalkonstruktion som möjliggör stora körsträckor
och maximal precision
Högsta bordsbelastning: arbetsstycken med vikt upp till 1,8 ton
Idealisk för bearbetning av mycket stora/tunga arbetsstycken
Avjoniserat vatten som spolvätska
Windows CNC-styrning med 3 eller 4 axlar (tillv.)
Dialogprogrammering med självförklarande
menystyrning
Inläsning och överföring av program, DXF,
ISO och andra filformat
Manöverpanelen tillgänglig på olika språk
Tillvalsutrustning:
Kapacitetsförstärkare på 64 ampere.
Snabbväxlingssystem för elektroder
Automatisk elektrodväxlare (ATC)
Automatisk styrningsväxling (AGC)
Denna maskin kan vid behov beställas
med 1300 x 900 mm körsträckor
Vattenberedning
Kylenhet för dielektrikum
Utbyggbar styrning upp till 8 axlar
m.m.

TEKNISKA DATA
Körsträckor X/Y (mm)

800 x 600

Max. storlek arbetsbord (mm)

800 x 600

Max. höjd arbetsstycke (mm)

500

Körsträckor W-axel (mm)

500

Körsträckor Z-axel (mm)

500

Max. vikt arbetsstycke (kg)

1800

Elektroddiameter (mm)
Max. amperetal
Max. effektförbrukning
Maskinmått (mm)
Maskinvikt (kg)
Ingångsspänning

0,1 - 3,0 / tillv. 3,1 - 6,3
32 ampere / tillv. 64 ampere
3,8 KW
(B)2250 x (H)2450 x (L)2520
2500
380-400 V
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Specialmaskiner
hårdmetallbearbetning
SONDER
-PROGRAMM

Maskiner och utvecklingar för bearbetning
av speciella material eller för
speciella kundbehov
Specialmaskiner och skräddarsydda lösningar
Huber har tidigare arbetat varaktigt med och för kunder för att utveckla och
anpassa speciella starthålsgnistmaskiner, tillgodose särskilda krav eller
erbjuda kunder en lösning som passar just deras situation.
Under årens lopp har vi byggt maskiner, utvecklat nya tillbehör, utarbetat
parametrar och sammanställt eller anpassat komponenter på ett sådant
sätt att exempelvis de höga kraven som ställs av välkända producenter
av hårdmetall och speciella material samt hårdmetallverktyg har kunnat
tillgodoses. Även innovationer på materialområdet har bearbetats på
våra maskiner innan de presenterats för allmänheten. Resultaten har
mer än övertygat kunderna under den dagliga användningen.
Även för de höga kraven som ställs inom fordons-, flyg- och
rymdindustrin kan vi utveckla och bygga specialmaskiner med
detaljlösningar efter kundernas önskemål. En lång lista av
välkända referenskunder – en "Vem är vem" bland Europas
toppföretag, kan man säga – och det faktum att alla våra maskiner
har använts problemfritt i många år vid tillverkning och produktion
visar på styrkan i vårt koncept med toppkvalitet, högsta prestanda
och kundnära utvecklingar av speciallösningar.
- För endast kvalitet skapar kvalitet! -

Skräddarsydda
detaljlösningar
Det nära samarbetet med olika kunder, de tekniska
utmaningarna och vår ständiga strävan efter att
uppfylla även komplicerade krav gör det möjligt för
oss att skapa innovativa detaljlösningar och bygga
skräddarsydda maskiner som efter en tid delvis
även kan bli aktuella som tillval till standardmaskinerna.
Den ökade lönsamheten och effektiviteten i våra
maskiner är alltid till fördel för våra kunder.
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O CE AN starth ålsgnist a r / /

3525
ZB/SK

400 DE

Har utvecklats för/med en stor tillverkare av
hårdmetallverktyg. Har levererats många gånger
och är sedan länge i dagligt bruk. Den solida
konstruktionen med C-profil säkerställer höga
prestanda ända ned på partikelnivå.

Högmodern CNC-kombination av starthålsgnist
och sänkgnist.
Idealisk lösning för finbearbetning av
hårdmetaller

Modell 3525 ZB/SK

400 DE

Manuell starthålsgnist
Styrd Z-axel
Stort parameterdatabassystem
Svänghuvud re/li 0 - 45°
Vattenbad
Förrådstank 180 l., med vattenberedning (tillval)
och valbart ledvärdesområde
Stor filteryta
Justerbar dielektrikumnivå
Snabbpumpning för arbetskärl
Pump(ar) för filter- och/eller krets
Tillvalsutrustning:
Vattenbad 200 eller 300 mm
Vatten- eller oljeutförande efter önskemål
Brandsläckningsanläggning för oljedrift
64 ampere Kapacitetshöjning
Tank på 180 till 600 l., även med vattenberedning
(tillval) och ledvärdeskontroll
Höjning huvud
Genomföring för elektrod
Dielektrikumkylning
m.m.

TEKNISKA DATA

Kombinerbart hål- och sänkgnisthuvud
HMI Gränssnitt av högsta klass, industri-PC
Användarvänlighet tack vare dialogprogrammering,
G/M-kodprogrammering
Parameterförslag efter inmatning vid sänkfunktionen
Automatiskt elektrodbyte och intelligent e
lektrodkompensation
Vid EDM-hålfunktion: Autom. Elektrodbyte vid
gnistning när elektroden förbrukats
Efter uppnått gnistdjup, autom. återställning via
arbetsstycket
Flera alternativ för djupmätning
Flexibel och underhållsvänlig:
• Självdiagnostiksystem
• Visning maskinstatus
• Larmhistorik
Nätverksanslutning
Flera olika språkval
Olika sänkfunktioner (visning maskinsökväg,
visning felmeddelande, autom. redigeringsfunktion,
makroprogrammering, kretsfunktion, multipel bearbetning)
Olika gnistfunktioner

TEKNISKA DATA

Körsträckor X/Y (mm)

350 x 250

Körsträckor X/Y (mm)

400 x 300

Max. storlek arbetsbord (mm)

600 x 300

Max. storlek arbetsbord (mm)

580 x 430

Max. höjd arbetsstycke (mm)

300

Max. höjd arbetsstycke (mm)

300

Max. vikt arbetsstycke (kg)

250

Max. vikt arbetsstycke (kg)

150

Elektroddiameter (mm)

0,1 - 3,0 / tillv. 3,1 - 6,3

Elektroddiameter (mm)

Max. amperetal

32 ampere / tillv. 64 ampere

Max. amperetal

Maskinmått (mm)

(B)2592 x (H)2210 x (D)1100

Maskinmått (mm)

Maskinvikt (kg)

1350

Maskinvikt (kg)

0,1 - 3,0 / tillv. 3,1 - 6,3
60 ampere
(B)2575 x (H)2250 x (D)1835
1800
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Specialmaskiner hårdmetallbearbetning

River 600

Det beprövade maskinkonceptet River 600 i vattenbadversion. Stora körsträckor
och kompakta yttermått. Extremt högt vattenbad underlättar bearbetning av höga
arbetsstycken och/eller användning av ett svängbord. Vattenbad för
bearbetning av känsliga ytor, för optimering av in- och utgång eller i oljebadversionen
för bearbetning av arbetsstycken av hårdmetall och/eller speciella material.

TEKNISKA DATA

Modell River 600
Pneumatiskt snabbväxlingssystem för elektroder
Vatten som spolvätska
Inläsning av DXF/ISO-data
Dialogprogrammering
Förinställda test- och gnistcykler
Parameterdatabas
Nätverksanslutning
Tillvalsutrustning:
Vattenbad 300 mm
Tank med vattenberedning 180 - 600 l. med
stort filter
Elektrodväxlare (ATC) med 12 eller 20 fack
Styrningsväxling med 4 fack (AGC)
Windows-styrning upp till 6 axlar
Anslutning av runddetaljbord med 2 axlar
Genomföring
Handbox
Kapacitetshöjning till 32 eller 64 ampere.
Ombyggnad till oljedrift med brandsläckningsanläggning
Dielektrikumkylning
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Körsträckor X/Y (mm)

600 x 400

Max. storlek arbetsbord (mm)

900 x 600

Max. höjd arbetsstycke (mm)

400

Max. vikt arbetsstycke (kg)

800

Elektroddiameter (mm)
Max. amperetal
Maskinmått (mm)
Maskinvikt (kg)

0,1 - 3,0 / tillv. 3,1 - 6,3
25 ampere / tillv. 32 ampere el. 64 ampere
(B)1500 x (H)1000 x (D)2300
1500

O CE AN starth ålsgnist a r / /

6040 CA

En specialmaskin utvecklad för bearbetning av hårdmetall och produktion av
hårdmetallverktyg. Har i många år använts problemfritt i daglig produktion.
Den noggrant genomtänkta konstruktionen kombinerar ett mycket högt
vattenbad med elektrodväxlingsteknik för elektroder på 700 mm och ett
åtkomligt bord i en maskin med högsta precision.

TEKNISKA DATA

Modell 6040 CA
Mycket högt nedsänkningsbart dielektrikumkärl
Extremt stor dielektrikumbehållare på 600 l.
Arbetsbord som klarar hög belastning men
ändå är lättåtkomligt
Hög precision p.g.a. genomtänkt maskinkoncept
(RAM-typ)
Stor integrerad tank med filterpatroner
Autom. Nivåövervakning i arbetskärlet
Snabbpumpning för arbetskärl
Inläsning av ISO/DXF-filer
Anslutning till nätverk
Tillvalsutrustning:
Elektrodlängd upp till 700 mm
Växlare för elektrodlängd upp till 700 mm
Genomföring
Windows-styrning upp till 6 axlar
Integration av runddetaljbord och styrning
via maskinprogramvara möjlig
Kapacitetshöjning till 64 ampere.
Oljedrift med brandsläckningsanläggning

Körsträckor X/Y (mm)

600 x 400

Max. storlek arbetsbord (mm)

850 x 650

Max. höjd arbetsstycke (mm)

650

Körsträckor W-axel (mm)

700

Körsträckor Z-axel (mm)

500

Max. vikt arbetsstycke (kg)

1200

Elektroddiameter (mm)
Max. amperetal
Max. effektförbrukning
Maskinmått (mm)
Maskinvikt (kg)
Ingångsspänning

0,1 - 3,0 / tillv. 3,1 - 6,3
32 ampere / tillv. 64 ampere
3,8 KVA
(B)1780 x (H)2150 x (D)2400
5300
380-400V
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Kundanpassade maskiner för flyg- och rymdteknik

8060 CA

Extremt stora körsträckor och en högsta bordsbelastning på 1,8 ton, senaste Windows
CNC-programvara, konstruktion av gantry-typ för maximal precision – detta är receptet
på starthålsgnistarbete med högsta precision i XXL-format. Tillförlitliga och robusta
maskinkonstruktioner som har använts i många år av olika kunder.

TEKNISKA DATA

Modell 8060 CA
Stabil portalkonstruktion som garanterar högsta precision
Stora körsträckor
32 ampere Standardkapacitet
Arbetsbord som klarar hög belastning
Gnistning 0,1 till 3,0 (tillv. upp till 6,3) mm
Avjoniserat vatten som spolvätska
Styrning med 3 eller 4 axlar (utbyggbar)
Dialogprogrammering med självförklarande menystyrning
Inläsning och överföring av program, DXF, ISO, m.m.
Gnistning av bottenhål med hög precision
Nätverksanslutning möjlig
Manöverpanelen tillgänglig på olika språk
Tillvalsutrustning:
Kapacitetsförstärkare på 64 ampere.
Pneumatiskt snabbväxlingssystem för elektroder
Automatisk elektrodväxlare (ATC)
Automatisk styrningsväxling (AGC)
Extern tank 180 – 600 l. även med
vattenberedning och stort filterelement
Dielektrikumkylning
Utbyggbar styrning upp till 8 axlar
Integrerbart runddetaljbord
Svänghuvud re/li 0 – 45°, m.m.
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Körsträckor X/Y (mm)

800 x 600

Max. storlek arbetsbord (mm)

800 x 600

Max. höjd arbetsstycke (mm)

500

Körsträckor W-axel (mm)

500

Körsträckor Z-axel (mm)

500

Max. vikt arbetsstycke (kg)

1800

Elektroddiameter (mm)
Max. amperetal
Maskinmått (mm)
Maskinvikt (kg)

0,1 - 3,0 / tillv. 3,1 - 6,3
32 ampere / tillv. 64 ampere
(B)2450 x (H)2520 x (D)2250
2500

O CE AN sta rthå lsg nis t ar / /

90120 CA

En maskin från flygindustri och rymdfart som är idealisk för bearbetning av mycket
stora och tunga arbetsstycken som måste vridas och svängas. Med nyskapande
detaljer som underlättar bearbetning och processövervakning.

TEKNISKA DATA

Modell 90120 CA
Stort arbetsbord och mycket stora körsträckor
En maskin som har utvecklats för flygindustri och rymdfart
Högsta precision och prestanda tack vare robust maskinkonstruktion
Vatten som spolvätska
Byggd enligt teknikens senaste rön
Pneumatiskt snabbväxlingssystem för elektroder
CNC-teknik med kraftfull och tålig
industridator
Omfattande möjligheter till utbyggnad och
anpassning
Identifiering av genomgående gnistning i
slutna, ihåliga utrymmen

Körsträckor X/Y (mm)
Max. diameter runddetaljbord (mm)

750

Max. höjd på runddetaljbord (mm)

500

Körsträckor W-axel (mm)

350

Körsträckor Z-axel (mm)

1000

Max. vikt arbetsstycke (kg)

250

Rotationsexakthet
Elektroddiameter (mm)
Max. amperetal
Lutningssträcka runddetaljbord
Maskinmått (mm)

Tillvalsutrustning:
Automatisk elektrodväxlare (ATC)
Automatisk styrningsväxling (AGC)
Windows-styrning upp till 6 axlar
Kapacitetshöjning till 64 ampere.
Elektrodlängd upp till 700 mm
Genomföring
Handbox
Motordrivet svänghuvud med förval av vinkel
Individuell anpassning av programvaran möjlig
Enhet för rätvinklig elektrodskärpning
Svängbord för arbetsstycken på upp till 250 kg
och en höjd/diameter på 700 mm

900 x 1200

Maskinvikt (kg)

+/- 0,003°
0,1 - 3,0 / tillv. 3,1 - 6,3
32 ampere (tillval 64 ampere)
-15 -120° v
(B)2865 x (H)2568 x (D)2900
7000
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Tillbehör

Kraftfulla
extrautrustningar
och tillbehör
Med våra många olika tillvalsmöjligheter erbjuder
HUBER inte bara en hög grad av anpassningsbarhet,
utan också skräddarsydda detaljlösningar som
utformats speciellt efter just dina krav och prioriteringar.
Tack vare ständig utveckling, innovation, kundrådgivning
g
och utformning efter speciella önskemål har vi i dag en
närmast unik erfarenhet baserad på otaliga tekniska
detaljlösningar inom avancerad starthålsgnistteknik.
Vi kan därför erbjuda ändamålsenliga lösningar som
kommer att öka just din lönsamhet.

Du kan alltid lita på att din Huber OCT-starthålsgnist har
a
ar
flexibilitet även för nya arbetsområden och att du därmed
e
ed
kommer slippa installera nya system till höga kostnader.
err.
Det breda spektret av användningsområden för din
maskin kan utvidgas ytterligare och därmed öka din
flexibilitet och lönsamhet ännu mer. De många kunder
som efter inköp av våra maskiner har kunnat erbjuda
sina egna kunder ett större utbud vittnar om hur väl
vårt koncept fungerar.
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Extra vattentank för
starthålsgnistmaskiner

NYHET
Tillvalsutrustning:
• Kollisionsskydd
• Högeffektivt
kylsystem
• CNC-maskiner:
Inlärningsfunktion

• U
Utförande i rostfritt stål
• S
Standard 180 l. upp till 600 l.
(tillval) Volym
• M
Med stort filterelement
• E
Efter önskemål även med
lledvärdeskontroll och vattenberedning
• K
Kan som tillval levereras med högeffektivt
kkylsystem för särskilda användningsområden
• K
Kan monteras i efterhand på i stort
ssett alla våra maskiner

Genomföring och CNC-elektrodväxlare ATC
(li.), CNC-styrningsväxling AGC (re.

Tillv. Utrustning man. maskiner: Pneumatiskt
snabbväxlingssystem för elektroder

Handkontro för fjärrstyrning

Höjning av huvud för bearbetning av höga
arbetsstycken

Vattenbad med nivåkontroll

Elektrisk pump

OC
CE AN sstarth
a
å
ålsnist
s
ma skin e r / /

Rundbord RT 115
Svängbart arbetshuvud
vud
• Vinkelexakt införing i diagonala
diagonal
ona a
hål (0–45° +/-)
• Steglöst reglerbar; även
ven
motordriven eller
programvarustyrd med
ed
CNC-maskiner.

• Vattentät konstruktion
• I utförande med vrid- eller
svängbord (A eller A/B)
• Extremt hög exakthet p.g.a.
direkt mätsystem
• Tillvalsutförande som även passar
mycket tunga arbetsstycken

Spolskydd

Sprayburkar: Rengörande och skyddande spray för alla användningsområden och uppgifter

Rörelektroder: Mässings- och kopparrör med
diameter från 0,1 mm; specialelektroder m.m.

Styrningar: Alla standardstyrningar i
lager; även specialstyrningar
lagerhålles

Spännchuck; gummipackningar; elektrodhållare
för pneumatiskt snabbväxlingssystem

Filter: Reservfilterelement för div. Huber OCT
filtersystem i OEM-kvalitet

Konduktivitetsmätare: Bärbar
konduktivetetsmätaret för daglig mätning av
vattenledvärde

Precisionsspännsystem med prisma: För
fastspänning av cylindriska arbetsstycken
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HUBERS - SKRÄDDARSYDDA TJÄNSTER, MASKINER OCH TILLBEHÖR!
Nya och begagnade maskiner för tråd-, sänk- och starthålsgnist samt slip- och blästringsteknik
Komplett sortiment av tillbehör för gnistbearbetning och blästringsteknik
Rådgivning, demonstrationer, testbearbetning och parameterutveckling för kunder i eget uppvisningscentrum
Egen specialutbildad applikations- och servicepersonal
Maskininstallation, idrifttagning, underhåll, utbildning
24h service / 24h hotline
Reparationsservice
Reserv- och slitdelslager
Leveransservice
Miljöservice
Ständig vidareutveckling genom lösning av kundspecifika utmaningar

09.2017 / Med förbehåll för tekniska ändringar och felaktigheter!

Certifierad kvalitetsstyrning

Kråketorpsgatan 10, 431 53 MÖLNDAL
031-87 00 50
info@skarpverktyg.se

Fax 031-87 14 15
www.skarpverktyg.se

