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svarv-

funktion

Citizen-Miyano BNE-65MYY
 Helt ny 65 mm maskin med 65 mm i båda spindlar.
 10 styrda axlar, 3 verktyg i ingrepp samtidigt  med patenterade  

 superimposed machining.
 Två spindlar och två revolvrar med fulla slag i Z-axeln och 

 dubbla Y-axlar.
 En kompakt och mycket snabb måttstabil maskin med helgjutet  

 stativ och handskavda plangejdrar.
 Ny 15” touch display med 3 kanals Mitsubishi M830W.

Brother Speedio M300X3
 Nya M-serien, Brothers bidrag i Multitasking-segmentet.
 5-axlig fräs med svarvmotor i bordet på 1500 eller 

 2000 varv.
 Spindel på 10 eller 16000 varv och 22 verktyg i magasinet.
 Kompakta mått med väldigt låg luft och strömförbrukning.
 Tool-tool o,8 sek, start stop spindel 0,2 sek,  

 svarvmotor 0,3 sek

Citizen D25-VIII-LFV
 Nya D25 är en högproduktiv och stabil längdsvarv med  

 dubbel gangtool, upp till 59 verktyg, B-axel och totalt 10  
 styrda axlar.

 Simultan bearbetning och maximalt utnyttjande av de  
 dubbla gangtool hållarna maximerar produktiviteten.

 D25 har förenklad funktion för att skifta mellan fast- och 
 flytande styrbussning. Senaste generationens motor och  
 styrsystemsteknologi från CINCOM.





Oktoberfest på Bromi Gruppens 
Technical Center i Värnamo
 
Välkomna torsdagen den 13/10 mellan 10:00 - 20:00 
 
  Kom och upplev en äkta oktoberfest samtidigt som vi lägger fokus   

 på att visa maskiner och automation som förenklar och förbättrar din   
 produktion. 
 Tillverka en detalj på ett energieffektivt vis. Vi visar hur otroligt ström-

 effektiva Brohter är i förhållande till andra fabrikat
  5-axlig bearbetning, gör allt i en uppspänning. 
 Få kontroll på spånbrytningen genom den patenterade och smått 

 revolutionerande LFV-tekniken från Citizen och Miyano. 
  Upplev Brother som sätter en helt ny standard inom ISO30 segmentet. 
  Branschledande medutställare, Renishaw, Kyocera, Holotec,

 Iemca och Mekana Maskin
  Upplev vårt showroom fyllt av maskiner från Citizen, Brother och XYZ i 

 äkta oktoberfests känsla
 

När: 13 oktober kl. 10:00-20:00.  
Mat: Enklare mat och dryck serveras 
Var: Hovslagarevägen 5, Värnamo.

Anmälan till: marie.busan@bromigruppen.se 


