
 
 
 

БЕЗКОНЗОЛНИ ФРЕЗОВИ МАШИНИ “HARRIS” –  

МОДЕЛИ XA7140 и XA7150 
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Основно предназначение и особености: 
 
Безконзолните фрезови машини „ХАРИС” - ХА7140 и ХА1750 са предназначени за фрезова 
обработка на средноголеми и тежки призматично-корпусни детайли. Това се постига 
благодарение на: 

- Стабилна конструкция с прецизно обработени базови детайли от чугун 
“MEEHANITE”; 

- Правоъгълни направляващи по оси “Y” и  “Z”; 
- Подавателното движение по ос “Z” се извършва от фрезовата глава, което 

осигурява товароносимост на работните маси  до 800 кг (при ХА7140) и до 2000 кг 
(при ХА7150); 

- Размерите  и ходовете по  “X” и “Y”  на работните маси осигуряват възможността за 
обработка на  големи детайли с размери, съответствуващи на товароносимостта 
им; 

- Възможност за установъчно завъртане на фрезовата глава на   +/- 30. 

Техническа характеристика: 

Модел  XA7140 XA7150 

Размери на масата мм 1400 х 400 2000 х 400 

Ход на масата по ос „Х”  мм 800 (1000-опция) 1500 

Ход на масата по ос  „У” 
мм 

400 (360 при 
индикация) 

620 

„Т” – канали на масата: 
брой/размери/разстояние 

мм 3/18/100 

Товароносимост на масата кг 800 2000 

Край на шпиндела  ISO50 

Обороти на шпиндела  
об/мин 

18-1800 (безстепенно 
регулиране) 

66-1440 (12 
степени) 

Ход на шпиндела (пинолата) мм 105 

Разстояние от челото на шпиндела до 
масата (ход”Z”) 

мм 150 – 650 100 – 650 

Разстояние от оста на шпиндела до 
колоната  

мм 520 600 

Подавания на масата оси Х/У 
мм/мин 18 – 627 (9 степени) 

20-2000 
(безстепенно) 

Подаване на фрезовата глава ос” Z” мм/мин 18-627 (9 степени) 20-2000 

Бърз ход на масата оси Х/У мм/мин 1670 3500 

Бърз ход на фрезовата глава мм/мин 1670  2500 

Главен  двигател kW 7,5 6,5/8 

Подавателен двигател Х/У  kW 0,75  

Подавателен двитател “Z”  kW 0,75  

DC подавателен двигател kW  2,8 /18 Nm/ 

Двигател на помпата на охлаждането kW 0,04 0,09 

Габаритни размери  на машината  мм 2290/1770/2120 3000/2285/2340 

Тегло нето на машината  кг 3860  5000 

 
БАЗОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФРЕЗОВИТЕ МАШИНИ ХА7140 И ХА7150 
 

- Халогенна осветителна система 
- Охладителна система 
- СЕ норми 

 
Стандартна окомплектовка: 
 

- Фрезов дорник  - 1 бр 
- Фрезов патронник  -  1 бр 
- Инструменти, фундаментни болтове, подложки за нивелиране и др. 
- Ръководство за обслужване на английски език със сертификат за качество 
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Цени на базовите машини: 
 

ХА7140  -   
 

ХА7150  -   
 

 
 
ОПЦИИ: 

 
Цифрова индикация за движенията по трите оси: 

 
ХА7140  -   

 
ХА7150  -   
 
 
 
 
 

ЦЕНИ И ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ: 

Цени: Лева, без ДДС 

Срок на доставка и  

Схема на плащане: 

   До 6 месеца след 

    -20% авансово плащане 

    -80% преди получаване 

Място на доставка:       Склада на ПОЛИМЕТА С ООД- гр.София 

натоварена на превозно средство на купувача     

Произход:  HARRIS  – Китай 

Сервиз:     Осигурен гаранционен и следгаранционен сервиз 

Гаранционен срок:    12 месеца 

Валидност на оферта:      

 
 
 
 
 
ПОЛИМЕТА С ООД 
 
 


