










































































































































































































FOLK & FÖRETAG 
Maskinoperatören Nr 1 I Februari 2020 

Ellromaskin och FFG • presenterar tva nya maskiner
VDF 350 TM SHOP Flerfunktionssvarv - Modulär 
maskinkonstruktion för hög kvalitet till låg kostnad 

Den nya VDF 350 TM SHOP från VDF Boehringer 
utför komplett bearbetning av komplexa arbetsstycken 
i en uppspänning. Denna flerfunktionsmaskin uppnår 
ett oslagbart pris-prestationsförhållande genom att kom-
binera styrkorna hos den välkända VDF Boehringer och 
kapaciteten hos Fair Friend Group, FFG. En kraftfull och 
pålitlig maskin som klarar krävande bearbetning för olika 
branscher ger en verklig konkurrensfördel genom lägre 
kostnad för arbetsstycken. 

VDF tål den tuffa kontinuerliga driften genom tillgäng-
liga, pålitliga och beprövade komponenter samt sofisti-
kerad design, robusta kulskruvar, linjära styrningar och 
den valbara kraftfulla växelspindeln. Identiska styr- och 
drivkoncept samt standardiserade operatörgränssnitt 
underlättar det dagliga arbetet. 

Fördelar med VDF 350 TM SHOP: 
• Minskning av kostnader per del med 5-sidigt komplett 

bearbetning i en uppspänning 
• Exceptionell skärvolym vid grovbearbetning och hög 

ytkvalitet under efter behandling på grund av höga 
spännkrafter i rotationsaxlarna. 

• Maximal dimensionell stabilitet för arbetsstycket på 
grund av termiskt stabil maskin. 

• Brett utbud av arbetsstycken, material från lättmetall 
till titan. 

• Hög verktygskapacitet och enkel installation genom 
smart verktygsmagasinsteknik. 

• Ergonomisk tillgänglighet under drift och underhåll 
för operatören. 

Horisontella Flerfunktionsmaskinen HMC 630 
SHOP - Globala fördelar för individuell framgång 
Nya HMC 630 SHOP från MAG är din nyckel till reduce-
rade kostnader per detalj utan att kompromissa på kva-
litet eller prestanda. Denna standardmaskin uppnår ett 
oslagbart pris- prestandaförhållande genom att kombinera 
styrkorna hos MAG som en känd leverantör av lösningar 
och kapaciteten hos Fair Friend Group, FFG. 
En kraftfull och pålitlig maskin som klarar krävande jobb 
i olika branscher, men också som grovbearbetningsmaskin 
i tillverkningsceller och liner. HMC 630 SHOP ger dig en 
verklig konkurrensfördel genom reducerade kostnader 
per detalj. Nycklarna för denna maskinen är använd-
ningen av lättillgängliga, pålitliga komponenter, en stabil 
baskonstruktion och nyckelkomponenter som kulskruvar 
och linjära styrkoncept, en kraftfull växlad spindel och 
olika kvalitetsfunktioner. 

Fördelar med HMC 630 SHOP: 
• Kostnadseffektiv standardmaskin med robust design 

och pålitliga komponenter 
för krävande bearbetning 
inom olika industrisektorer 

• Utformad för användning 
som en enda maskin eller 
i olika automatiserings-
scenarier 

• Maskinstruktur optimerad 
för styvhet, stabilitet och 
livslängd 

• Precisionskomponenter 
med beprövade konstruk-

tioner för precision och minimal servicekostnad: 
stora kulskruvar med inre kylning, stel palletlåsning, 
linjärstyrningar 

• Spindel med växellåda för tung bearbetnin.g tillgänglig 
• Finns med SIEMENS 840 D si och Fanuc 0-serien 
• Expertsupport för maskinkonfig u ration, processlayout, 

systemlayout, anslutning och OEE-optimering 
• Snabb och pålitlig service från det globala FFG-

servicenätverket 

Mer information: 
euromaskin.se 
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