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De Profil Compact is ontwikkeld als vervanging van de tafelfrees. Op deze machine mag zowel met 
MAN goedgekeurde als MECH goedgekeurde gereedschappen gewerkt worden. Onnodige 
vervangingsinvesteringen voor MAN gekeurde gereedschappen behoren vanaf nu tot het verleden. 
Door de optimale instelmogelijkheden van de tafel en de geleider en de zeer stabiele aandrijver maakt 
u probleemloos ieder profiel.

De aandrijver is uitgevoerd met 
slijtvaste vulkollan® aandrijfwielen. 

Ieder wiel is apart geveerd.

De assen zijn aan de voorkant van 
de machine tot op 0.1 mm 

nauwkeurig instelbaar.

De machine is voorzien van een 
extra ondersteuning voor 

omfrezen. 

103 mm
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OPTIES

Bijvalas. 2,2 kW 105 mm

Hoogte instelling aandrijver
met digitale aflezing

Motorische hoogte instelling 
aandrijver met dig. aflezing

Luchtjets in de tafel

Automatisch invalwerk met 
touchscreen bediening

TECHNISCHE BESCHRIJVING

CHASSIS
Constructie Gecombineerd zelfdragend chassis met kooikonstruktie
Veiligh.eisen: conform CE.
Afmetingen 2500 x 1700 x 1340 mm
totale afzuiging 1 x Ø 150 mm; (1 x Ø 150 mm optie bijvalas)

TAFEL
Geleiding: 80 mm hoog
beweging 1ste aanslag manueel instelbaar tot 4 mm achter 

hoofdgeleider; geleider horizontaal af te stellen op 
diameter frees.

tafel: segment voor hoofdas horizontaal in te stellen op
diameter frees

Breedte tafel: 160 mm
verbredingstafel: voor omfrezen

VERTIKALE AS
Motor : 7,5 kW 
Toerental: 6000
Ophanging: zwaluwstaart
aflezing: mechanisch digitaal aan voor- en buitenzijde machine
beweging: horizontaal 75 mm; vertikaal 150 mm
Aslengte 160 mm; 200 mm optie
As Ø : Ø 40 of Ø 50 mm
Gereedschap Ø: min. Ø 120 mm; max. Ø 240 mm
afzuiging: 150 mm diameter

BIJVAL AS (OPTIE)
Motor : 2,2 kW 
Toerental: 6000
Ophanging: glijstangen
aflezing: mechanisch digitaal aan voor- en buitenzijde machine
beweging: horizontaal 75 mm; vertikaal -30 - +60 mm
Aslengte 105 mm
As Ø : Ø 40 of Ø 50 mm
Gereedschap Ø: min. Ø 120 mm; max. Ø 240 mm
afzuiging: 150 mm diameter

AANDRIJVER
Motor : 2,2 kW 
Snelheid: traploos instelbaar voor- en achteruit 2-12 m/min
Ophanging: tweezijdig
beweging: horizontaal 30 mm; 

vertikaal +20 - +140 mm 
Aandrijfwielen: 6 (9 optie); slijtvast vulkollan, diameter 100 mm
Aflezing hoogte: lineaal; mech. digitale aflezing optie
Positionering: manueel; gemotoriseerd optie
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