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HT 3.32, HT 4.42, HT 5.52, HT65
LNS HT, küçük ve orta ölçekli üretim hacimleri için dizayn edilmiş, 4-65 mm
çap aralığındaki üretimlere uygun tekli çubuk sürücü sistemleridir. Çok
çeşitli torna işleri için maksimum esneklikte çalışmanıza imkan sağlar. LNS
HT bütün CNC torna çeşitlerine uyumludur. En yüksek dönme hızlarında,
Hydrobar teknolojisi, malzemenin kusursuzca yataklanmasını sağlar.

Model

Yataklama Borusu
Ø (mm)

Malzeme
Ø (mm)

HT 3.32
HT 4.42

12-22-32
12-22-32-42

4-32
4-42

HT 5.52

12-22-32-42-52

4-52

HT 65

12-22-32-42-52-62-65

4-65

Hız grafiği

Çap değişikliği
8000
ø 12 tube

ø 22 tube

6700

Hız (rpm)

Üretim
maliyetlerini
azaltmada,
çap
değişikliği için geçen süre önemli bir
etkendir. LNS HT, yaklaşık bir dakika
içerisinde çap değişikliği yapılmasına
olanak sağlar.
Yataklama borularının bir arada bulunduğu
endeksi, üzerindeki kol yardımı ile kolayca
döndürerek, işlenecek malzemenin çapına
uygun boru seçimi yapılır. Yapmanız
gereken, endeksi döndürüp, malzeme
çapına uygun yataklama borusunu uygun
pozisyona getirip sabitlemektir. Böylece
torna çalışmaya hazır hale gelecektir.
Elektromekanik bir sistemle, malzeme sonu
belirlenerek CNC tornanın boşa çalışması
önlenmektedir.

ø 32 tube
5500
ø 42 tube
ø 52 tube
4250
ø 62 tube
ø 65 tube

Hidrodinamik etki

3000
10

LNS HT’nin sahip olduğu HYDROBAR
teknolojisi sayesinde, yuvarlak ve köşeli
malzemeler işlenirken, vibrasyonsuz yüksek
dönme hızlarına ulaşırsınız.
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Malzeme çapı (mm)

Dönme başlamadan
Fener
mili
hızı
sıfır
olduğundan Hidrodinamik
etkide sıfırdır ve çubuk boru
içerisinde durağandır.

Dönme başladığı zaman
Dönen çubuk yağ basıncını
artırır
ve
çubuk
boru
tabanından yukarı itilmeye
başlanır.

Tam dönme hızında
Artan hızla birlikte, hidrodinamik kuvvet de artar ve
malzeme merkeze çekilip
düzgün yataklama sağlanır.

Çubuk sürücünün kurulumu, torna
performansını etkileyen önemli bir
faktördür.
Bu durumda, teknisyenin yeteneği, tecrübesi,
bilgisi ve kullanılan ekipmanların özellikleri
yapılan işlere değer katar.
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