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VODOROVNÁ VYVRTÁVAČKA
KŘÍŽOVÁ

RET10X

Křížová vyvrtávačka vlastní konstrukce. Umožnuje maximální variabilitu provedení

a technologického využití díky stavebnicovému systému. Dle potřeby lze zvolit

provedení stroje s výsuvem v ose V (smykadlo) nebo W (vřeteno) anebo

kombinaci obou os. Volitelné jsou též rozjezdy v základních osách X, Y, Z,

velikost, počet (1 nebo 2) a funkčnost upínacích ploch (otočný interpolační,

otočný polohovací, neotočný stůl), frézovací hlavy, lícní desky,

automatická výměna nástroje, automatická výměna hlav,

různé systémy chlazení, úroveň krytování

a další příslušenství.

VODOROVNÁ VYVRTÁVAČKA DESKOVÁ

RET10P

Desková vyvrtávačka vlastní konstrukce. Plně respektuje požadavky na vysokou produktivitu výroby s maximálním ohledem na bezpečnost

a komfort provozu a na šetrnost k životnímu prostředí.
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VODOROVNÁ VYVRTÁVAČKA

Křížová vyvrtávačka vlastní konstrukce. Umožnuje maximální variabilitu provedení

a technologického využití díky stavebnicovému systému. Dle potřeby lze zvolit

provedení stroje s výsuvem v ose V (smykadlo) nebo W (vřeteno) anebo

kombinaci obou os. Volitelné jsou též rozjezdy v základních osách X, Y, Z,

velikost, počet (1 nebo 2) a funkčnost upínacích ploch (otočný interpolační,

otočný polohovací, neotočný stůl), frézovací hlavy, lícní desky,

automatická výměna nástroje, automatická výměna hlav,

různé systémy chlazení, úroveň krytování
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KONVENČNÍ VODOROVNÁ VYVRTÁVAČKA STOLOVÁ

W100A

Historicky velice úspěšný typ konvenční vyvrtávačky W100A byl postupně plně převeden od mateřského výrobce TOS VARNSDORF.  

V první fázi, od roku 2005, jen výrobně a od 01. 01. 2009 včetně distribuce pod značkou RETOS.

VODOROVNÁ VYVRTÁVAČKA STOLOVÁ

RET100B

Stolová vyvrtávačka vlastní konstrukce. Jedná se o CNC alternativu ke konvenčnímu stroji W100A.
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