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SCM Nova TI 105 freesmachine 
 

 
 
 

Standaard uitvoering: 
 
• Moderne ergonomie, alle bedieningselementen aan de voorzijde van de machine. 
• Freesspil één geheel met machinetafel, waardoor trillingvrije precisiewerking. 
• Machine leverbaar met roltafel (tegen meerprijs). 
• Instelbare geleider met houten bladen (max. gereedschapdiameter 240 mm). 
• Mechanische uitlezing van de werkhoogte 
• Mechanische uitlezing van de inclinatie van de freesspil (0 °/ + 45°) 
• Thermische beveiliging 
• Direct geschakelde motor 
• Omkeren van de draairichting met elektrische vergrendeling 
• Toerentalindicatie.  
• Afzuigkap aan de achterzijde van de machine ∅ 120 mm. 
• Afzuigkap aan de geleiders ∅ 120 mm. 
• Machine elektrisch voorbereid voor plaatsing van een aanvoerapparaat. 
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Technische gegevens: 
 
Tafelafmetingen 1.200 x 855 mm 
Tafelhoogte 920 mm 
Standaard spildiameter 40 mm  
Spildiameter op verzoek 30-35-50 mm 
Opspanlengte freesspil 125 mm 
Toerentallen 3.500/6.000/8.000/10.000 omw./min. 
Freesspil schuin instelbaar   van 0 ° tot + 45° 
Max. gereedschapdiameter en -hoogte 

(bij plaatsing onder de tafel) 240 x 80 mm 
Motorvermogen S1 4 kW (5,5 PK) 
  S6 5 kW (7 PK) 
 
 
Machine-uitvoering conform CE normen: 
- Veiligheidsschakelaar aan de machinedeur. 
- Laagspanningscircuit 110 Volt, stuurstroom. 
- Afsluitbare hoofdschakelaar met nulbeveiliging. 
- Noodstop. 
- Automatische motorrem met vastgestelde tijdsduur voor ontkoppeling van  
 de rem. 
- Freesbeveiliging voor het werken zonder geleider bij gevormde werkstukken tot  
 gereedschapsdiameter van max.160 mm. 
- Max. hoogte van de vaste spindel zonder spiebaan: 
 * 125 mm bij ∅ 30/35 mm 
 * 125 mm bij ∅ 40 mm 
- Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften en gegevens over geluidsniveau 
 volgens CE-norm. 
- Certificaat van goedkeuring. 
 
 
 
Meer informatie: 
 
Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe. 
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