
Als overtuigde allrounder voor de enkelstuks- en kleinserievervaardi-
ging presenteert Hedelius de RS 605 K20. Met zijn 3-assige werkru-
imte kunnen werkstukken tot 1330 resp. 2000 x 650 mm nauwkeurig 
worden bewerkt. De draai-/zwenktafel biedt plaats aan werkstukken 
tot een diameter van 600 mm. Door het gebruik van slijtvrijedirecte 
aandrijvingen is de RS 605 reeks ook voor 5-assige simultaanbewer-
king zeer geschikt.

De RS 605 Single met Skyloader – een krachtig 5-assig bewerkings-
centrum en een palletmagazijn perfect op elkaar afgestemd.
Het 5-assig bewerkingscentrum RS 605 Single SL met het Hedelius 
Skyloader Palletmagazijn is de ideale insteek in manarme productie. 
De palletbelading vindt plaats vanaf de linkerzijde van de machine. 
Hierdoor blijft de toegang tot de werkruimte voor inrichten controle-
werk of voor werkzaamheen die de aanwezigheid van een bediener 
vereisen volop behouden. Het omspannen gebeurt gelijktijdig op een 
aparte, geintegreerde palletplaats.

Huisshow 2011 met twee wereldpremieres
Skyloader palletwisselaar voor 5-assige bewerkingscentra.

Gecombineerd 3- en 5-assig bewerkingscentrum RS 605 K20
Nieuw: 
        ECO MODUS 
        Energiespaarfunctie
Met de innovatieve ECO MODUS energiespaar-
functie kunt u in stilstand tot 65% energieverbruik 
sparen. Een simpele druk op de knop is voldoende 
en de volledige functionaliteit staat binnen secon-
den weer ter beschikking.

„Made in Germany“
Met deze eisen ontwikkelt en vervaardigt Hedelius 
uitsluitend in standplaats Meppen. 

Met vier bouwreeksen en meer dan 50 modellen 3-, 
4- en 5-assige bewerkingscentra beschikt Hedelius over 
het breedste programma verticale bewerkingscentra. 
Door de uit de automotive industrie overgenomen plat-
formstrategie kunnen bewerkingscentra voor bijna elke 
toepassing worden geconfigureerd en dat prijsgunstiger 
dan menigeen denkt.

BEWERKINGSCENTRA

Gecombineerd 3- en 5-assig  
bewerkingscentrum RS 605 K20

Skyloader palletmagazijn -
Het toonaangevende concept  

voor manarme productie

Tijdens de Huisshow 2011 bewijst Hedelius Machine- 
fabriek opnieuw haar toonaangevende positie in de ont-
wikkeling en productie van verticale bewerkingscentra. 

Met de Skyloader introduceert Hedelius een nieuwe gene-
ratie palletwisselaars voor 5-assige machines met 8 pallets 
grootte 320 × 320 mm of 5 pallets grootte 400 × 400 mm. 

Tegelijktijdig presenteert Hedelius met de RS 605 K20 
een uniek combinatie 3- en 5-assig bewerkingscentrum 
met een vaste machinetafel van 1330 mm en een draai-/
zwenktafel van Ø 520 mm.

Mooi dat u komt!

Elke bezoeker ontvangt 
op onze Huissow 2011
van Hülsmann ś wijnbar 
een interessant  
wijnpakket met  
Duitse topwijnen.
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Tot 30% minder totale cyclustijd.
Door de combinatie van een vaste machinetafel met 
een 5-assige draai-/zwenktafel volgt een 6-zijdige be-
werking in een machine. Door het voorkomen van een 
tussenopslag van uw werkstukken worden de totale cy-
clustijden met 30% gereduceerd. En dat bij de hoogste 
nauwkeurigheid, omdat de draai-/zwenkeenheid van 
de RS 505 en 605 modellen met spelingsvrije aandri-
jvingen is uitgevoerd en uiteraard omspannen tot een 
minimum beperkt kan blijven. 

de highlights in een overzicht

• twee wereldpremieres
• 10 bewerkingscentra live onder spaan
• Begeleidende vakbeurs rondom metaal- 
 bewerking met gereputeerde aanbieders  
 van gereedschappen, spanmiddelen, werk- 
 plaatsinrichting en software.
• Bedrijfsbezichtigingen voor een overzicht in  
 de productieafdelingen „Made in Germany“
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Bezoek ons op de Hedelius
Huisshow op 18 en 19 maart 2011

HEDELIUS MASCHINENFABRIK GMBH | SANDSTRASSE 11 | 49716 MEPPEN GERMANY
TELEFON [PHONE] + 49 (0) 59 31 / 98 19-0 | TELEFAX [FAX] + 49 (0) 59 31 / 98 19-10
E-MAIL: info@hedelius.de | INTERNET: www.hedelius.de

Komt u en kijk!

Huisshow
Vrijdag 18 en zaterdag 19 maart 2011
in Meppen, telkens van 9.00 tot 16.00 uur

Verticale 
bewerkingscentra

5-assige 
bewerkingscentra

Zwenkspil 
bewerkingscentra

Automatisering voor 
bewerkingscentra

Hedelius presenteert u live  
het meest omvangrijke  
leveringsprogramma  
van bewerkingscentra
„Made in Germany“
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Openingstijden
Vrijdag 18 en zaterdag 19 maart 2011 in Meppen telkens van 09.00 tot 
16.00 uur.

Aanmelding
Om de planning eenvoudiger te maken verzoeken wij u vriendelijk om u 
met bijgaand aanmeldingsformulier resp. antwoordfax of via internet  
www.hedelius.de aan te melden.

Programma
Naast de twee wereldpremieres RS 605 K20 en Skyloader Palletmagazijn 
presenteert Hedelius talrijke andere 3-, 4- en 5-assige bewerkingscentra live 
onder spaan. 

Een omvangrijke vaktentoonstelling met gereputeerde aanbieders rondom de 
moderne verspaning geven u een blik in de actuele stand der techniek en 
toekomstige ontwikkelingen.

Partnerfirma’s (Verklaring)

Ja, we komen naar de Hedelius Huisshow 

 18. maart 2011 met .................. personen.

 19. maart 2011 met .................. personen.

Adres

Naam, voornaam

Firma

Telefoon 

Email

Fax 

Helaas kan ik niet naar de Huisshow komen.

Wij verzoeken om contactopname voor een hotelreservering.A
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