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Metallbearbetningsmaskiner för skolor och yrkesutbildning

Specialutgåva:
utbildning och praktik



“De är väldigt bra maskiner för allmänt ändamål - väldigt robusta och ger bra valuta för pengarna. Maski-
nerna har gott om funktioner och vi har utfört alla typer av arbete på dem. De hjälper oss att lära ut grun-
derna av manuell bearbetning till våra studenter, innan de går vidare till CNC maskiner.”

HUVEMA MASKINER PASSAR VÄL FÖR UTBILDNING OCH VERKSTÄDER

Digital måttavläsning
Toppslid, matningsområde

Gängskärning, Stigning

Gängskärning, Whitworth
Gängskärning, Metrisk

Tvärslida, matningsområde
Tvärgående matning

Längsgående matning
Matningsinställningar





Ström

Maskinmått, L x B x H

Automatisk spindelmatning

Fräshuvud, lutn. framåt/bakåt

Fräsmaskin, Bridgeport typ. Pinol med matning. Centralt smörjsystem med timer. Kullager av 
hög kvalitet för bearbetning med högt varvtal. Matning på X och Y axeln, Newall DRO medföl-
jer. Glidskenorna är härdade och slipade, X axeln går på en dovetail guide, Y axeln går på en 
plan glidyta. Maskinen är utrustad med halogenlampa och ett maskinskydd av hög kvalitet.

Längsgående matning

Motoreffekt

Spindeldiameter

Spindelkona

Artikelnummer

Vikt

Bordsmått, längd x bredd

Fräshuvud, lutn. vänster/höger

T-spår, antal/mått

Matningsområde, övre arm

Varvtal

Pinolmatning

Modell

Fräsmaskiner



Fräsmaskin, Bridgeport typ. Pinol med matning.  Centralt smörjsystem med timer. Kullager av 
hög kvalitet för bearbetning med höga varvtal. Matning i X, Y och Z. Justerbart borrdjup. Spin-
deln är utrustad med broms och kan rotera med och moturs. Fräshuvudet är lut och vridbart. 
Maskinen är utrustad med Newall DRO, steglöst varvtal via en inverter samt pneumatiskt styrd 
dragstång.

Fräsmaskiner



Väldigt populär kuggdriven fräsmaskin med horisontell och vertikal spindel. Maskinen är utrustad med 
kylsystem och digital måttavläsning. Unversalmaskin som passar väl i verkstäder. Kommer med Sino digi-
tal DRO, längsgående matning via växellåda, tvärgående matning via extern matningsmotor och kylme-
delstank. Den horisontella spindeln drivs av V-rem, den vertikala spindeln är kuggdriven.

Sino Digital DRO

Fräsmaskiner



Kvalitetsmaskin för professionellt bruk, med väldigt låg ljudnivå. Gängning görs enkelt med den 
patenterande gängenheten. Levereras med säkerhetsglasögon, hörselskydd och godkänt spin-
delskydd. Steglös justering av varvtalet via inverter. Maskinen har varvtalsindikator och motor-
ventilation för ökad livslängd. Bordet kommer med spår och höjden är justerbar. Integrerat kyl-
system och överbelastningsskydd.

Modell

Borrmaskiner

Låg ljudnivå



HU 25 T serien består av kuggdrivna maskinen med kraftfulla 2-hastighetsmotorer.
Huvudhöjden är justerbar, spindeln kan rotera med och moturs. Maskinerna är uturstade med 
verktygsutskjutare och polykarbonatskydd av hög kvalitet som överensstämmer med de senaste 
säkerhetsföreskrifterna. Nödstoppet är lätt att nå. TK och TKZ modellerna har justerbar bord-
shöjd och bordet kläms fast med excentrisk klämma. Dessa två modeller har även vridbart 
huvud.

Modell

Kuggdriven

Borrmaskiner



HU 300 ACV: Semi-automatisk bandsåg med integrerat kylsystem och 3-vägsswitch för manuellt 
kap, snabb nedmatning till stycket eller automatiskt kap med justerbar nedmatningshastighet. Det
patenterade rullbordet använder kullager. Förstorad spåntråg för att förhindra kylmedelsstänk.

HU 270 DGH: Populär sågmaskin tack vare sitt fantastiska pris och kvalitet. Med justerbart sågtryck, kyl-
medelspump med reservoar och elektro-mekanisk sågbladsjustering. Den här maskinen är ideal för verk-
städer med små produktionslinjer.

Bandsågar



Integrerad enhet
för svetsning, kapning

och slipning

Vertikal bandsåg. Tung konstruktion och välbyggd. Integrerad svetsenhet.
Bordsmatning finns som option. Med arbetslampa och lutbart bord, steglöst varvtal och integre-
rad svets-kap-slipenhet. Utrustad med broms och bladhastighetsindikator.

Vertikala bandsågar



Poleringsskiva, mått

Väsentlig utrustning för skolor
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