
 Yeni nesil el aletleri™ Tüm CNC - CAT, DIN, BT, HSK İşmilleri için uyumlu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

625XDT Serisi 
30,000 - 50,000 devir • 0.67 kW 

ER 11 - 6mm 

 
Patentli, Çift türbinli 625XDT  Serisi işmilleri Delik Delme & Kılavuz 

çekme tezgahlarında otomatik takım değiştirme imkanı ile 
dramatik olarak verimliliğini arttırır. Frezeleme ve delik delme 
çevrim sürelerini azaltarak verimliliği arttırır. 7/24 sürekli 

çalışabilen bu teknoloji ile takım ömrünü arttırarak küçük çaplı 
takımlarda mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz. 

 

 

 

 

625 Serisi 
30,000 - 50,000 devir • 0.37 kW 

ER 11 - 6mm 

 
Sabit yüksek devir performansı – sadece iki hareketli parça = 

düşük ısı ve termal genleşme değeri ile uzun süreli çalışmalara 

uygundur. Kalıp, çapak alma, super finiş, markalama, robotik 

ve özel amaçlı uygulamalarda daha iyi yüzey kalitesi elde 

ebebilirsiniz.  

Yüksek torklu direct drive Air Turbine Air Turbine Spindles® ile 

düşük servis maliyeti ve yüksek kararlılık elde edilebilir.  

Otomatik Takım Değiştirici(TMA) manifoldu & blok opsiyonu 

birden fazla takım ve magazindeki diğer takımlar kullanıabilir. 

50 konik işmilleri içinde kullanılabilir. Sadece 6.2 bar temiz hava 

basıncı yeterlidir. 

 

 
 

 

650 Serisi 
25,000 - 40,000 devir 0.66 kW 

ER 11 - 6mm 

 
Patentli sabit yüksek devir  + yük altında yüksek tork ile sürekli 

kesim yapabilirsiniz. Bu güçlü mekanizma kesme işlemini diğer 

dişli ve elektrikli işmillerindeki ısı sorunları olmadan gerçekleştirir. 

Frezeleme, router, delik delme ve slot açma işlemlerinde limitsiz 
olarak çalışabilir. 650 Serisi çift sıra seramik rulmanlar ile uzun 

süreli çevrimlerde kesintisiz operasyonlar için uygundur. Her türlü 

CNC - CAT, BT, DIN, HSK, vs. için tedarik edilebilir. 

200SV Serisi 
50,000 devir • 0.22 kW 

3mm • 0.15 kg 

 
200SV tamamen yağsız çalışan hassas ve tamir gerektirmeyen bir el 

aletidir. Bakım gerektirmez-sadece temiz ve kuru hava bağlayın. Air 
Turbine Tools®   size daha düşük işçilik maliyeti, çok daha az tamir ve 
hava sarfiyatında %30 a varan tasarruf sağlar ve kesici uç ömrünü uzatır.  

 
 

201SV Serisi 
40,000 - 90,000 devir • 0.15 kW 

3mm • 0.17 kg 

 
Hafif ve güvenilir.  Sabit devirli 201SV yüksek tork ve düşük titreşim 
öxzellikleri ile derin iş parçaları için uygun hızlı ve hassas bu cihaz ile 
çapak alma, kalıp tesviyesi, ve markalama işlemlerini 65.000 devir ve 
40.000 devir seçenekleri ile yapabilirsiniz. 65 dBA lık çok düşük ses 

düzeyine sahiptir. Patentli fren özelliği ile saniyeler içerisinde duruş 
sağlanır.  

 

 

202SV Serisi 
30,000 - 65,000 devir • 0.41 kW 

3mm • 0.23 kg 

 
Populer olan  202SV  el aletleri, 201SV modellerinin tutma çapı ile aynı 

olmasına ragmen daha büyük turbin ve rulman ebatına sahiptir. Not: 
Daha büyük turbin çapı ile güç 0.41kw e kadar çıkarılır ve daha ağır 
işyüklerinde kullanılabilir. Sadece iki hareketli parça olduğundan (turbin 
ve rulman) ultra düşük titreşim ve muhteşem bir kararlılıa sahiptir. Patentli 

fren opsiyon ile 202SV saniyeler içerisinde durabilir.   

 
 

206XSV Serisi 
30,000 - 50,000 devir • 0.30 kW 

6mm • 0.23 kg 
206XSV  güçlü ve yüksek torka sahip bu el aletini elinizle ve bileğinizde son 

derece konformlu ve hafif hissedeceksiniz. Sabit devir ve tork ile patentli 
çift türbin teknolojimiz size muhteşem bir hassasiyet vaad ediyor. Titreşime 
sebep olan parçalar  a powerful high torque tool.  

525SV Serisi 
30,000, 40,000 devir • 0.34 kW 

6mm • 0.41 kg 

 
Malzemeyi finişleme ve trimleme mi gerekiyor? Aluminyum yada çellik 
malzeme tesviyesimi yapmanız gerekli? Hafif, güçlü ve konforlu 525SV 

“kalem” tipi takımlar ile ince şaft çapı sayesinde ulaşılması zor alanlara 
kolay erişim sağlar, “İzin verin kesimi yüksek devir hız yapsın” takımı 

yönlendirin ve stres kaynaklı dalma risklerini azaltın.  

 

 

230XSV Serisi 
25,000 - 40,000 devir • 0.66 kW 

6mm • 1.0 kg 

 
Kalıp tesviyesinden kaynak tesviyesine kadar ağır tip uygulamalar için 

geliştirilmiş 230X serisi ile sadece 2 tane hareketli parçanın getirdiği karaklı 
ve sürtünmesiz turbin motorlu teknolojisine sahiptir Ekstra güç gerektiğinde 
eşsiz bir konfor ile kullanabilirsiniz. Sadece iki hareketli parça (Turbin+ 
Rulman)  = ultra düşük titreşim ve güvenilirliğe sahiptir. Otomatik fren 

patentlidir.  

 

 
0145SSV Serisi 
40,000 - 65,000 devir • 0.15 kW 

3mm • 0.17 kg 

 
Avuç içi ve parmak ergonomili 0145SSV kullanıcılara iş parçasına daha 

yakın kontrollü işlem için tasarlanmıştır. Bu iyi balanslı, düşük tirreşimli el 
aleti parlatma, markalama ve tesviye işlemleri için uygundur.  
 

 

 
2545SV/2590SV Serisi 
30,000 - 40,000 devir • 0.34 kW 

6mm • 0.50 kg 

 
Finişlemeden çapak alma işlemlerinde 2545SV  üretim verimliliğini arttırır, 

tamir gereksiniminizi azaltır, Dişli mekanizma içermeyen 2545SV  45° açısı ile 

konforlu ve kolay erişim sağlayarak taşlama, tesviye, partlatma görevlerini 
başarıyla yerine getirir. Aynı zamanda kompakt ve düşük titreşimli 2590SSV 
90° açılı kafalı modeli de mevcuttur, Switch ile de hava tahliyesini öne 
yada yana verebilir.  

430XHD Serisi 
25,000 - 40,000 devir • 1.04 kW 

6mm • 1.19 kg 

 
Router, Frezeleme, Delik delme & ve fazlası için, süper güçlü, 430XHD Serisi. 

Çelik şaftı ile rijit bağlama imkanı verir. İlaveten çift seramik rulmanlı yapısı 
ile kararlı işleme yapar. Dişli, fırça ve yağlama içermediğinden daha hızlı 
ve temiz kesim yapar. Air Turbine Motors®  sabit yüksek devir hızı ve torku, 
düşük titreşim ve ısı oluşumu ile bir çok alanda kullanılabilir.  

 

 
 

720MX Serisi 
40,000 - 65,000 devir • 0.30 kW 

ER 8 - 3mm 

 
Çift türbinli direct drive 720MX Serisi yüksek yüklerde yüksek hızı koruyarak 

verrimliliği artırır ve yüksek hassasiyet ile kesici takımların ömrünü artırır. Az  

miktarda parça sayısı, dişli mekanızmasız, fırçasız sistem yanmayı engeller, 
Kayar otomat, robot ve finiş uygulamaları için uygundur. Yağ 
gerektirmez, sadece 6.2 bar temiz hava bağlayın. 20 mm den 90 mm ya 
kadar bağlama alanı ve 22 mm dış çapa sahiptir. 

 

730MX Serisi 
30,000 - 40,000 devir • 0.34 kW 

ER 8 - 3mm yada ER 11 - 6mm 

 
Hassas ve güvenilir 730MX Serisi i labaratuvarlar,  torna ve kayar otomatlar 

tüm fikstür ve robot uygulamaları için uygundur. Derin yerlere ulaşabilir ve 
hızlı çalışma imkanı verdiğinden verimliliği artırır, sürekli çalışmaya 

uygundur. Montaj alanı 28 mm den 95 mm ye kadar olup sadece iki 
döner parçaya sahip olduğundan düşük genleşme değerine sahiptir. 32 
mm dış çapa sahiptir.  

 

 
740XP Serisi 
30,000 - 50,000 devir • 0.75 kW 

ER 11 1/4” / 6mm 

 
Drop in the Patentli, yüksek torklu çift türbinli  740XP. Hava soğutmalı 

seramik rulmanlar ile Air Turbine Motoları® verimililiğiniz arttırarak tamir 
maliyetinizi ve bekleme sürenizi azaltır, Torna, kayar otomat robotik ve 
finiş operasyonlarında 24 saat çalışmak için uygundur. Montaj alanı 

40mm den 82 mm ye dir.  

  

www.airturbinetools.com  

http://www.airturbinetools.com/


Air Turbine Tools® neler farklı? 

• 25,000 - 90,000 devir aralığında 1.04 kW e kadar güç. 
 

• Çevrim zamanlarını dramatik olarak azaltır. 
 

• Yüksek çevresel hız kesme prosesini iyileştirir, temiz 

yüzey ve uzun takım ömrü elde edilir. 
 

• Daha iyi finiş kalitesi ve optimize edilmiş 

kesici ömrü 

 

•  

• Olağanüstü sessiz!  67 dBA altında 
 

• 24/7 Operasyona uyumlu. Sistem kontrolü ve 

yağlama gerekmez.  
 

• Hava basıncı sadece 6.2 bar kuru ve temiz hava. 
 

• 30% a kadar az hava sarfiyatı avantajı. 
 

• Tamamen yağsız kapalı gresli rulman sistemi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1225 Broken Sound Pkwy, NW, 
Boca Raton, Fl, 33487 USA 

Phone: 1.561.994.0500 

Fax: 1.561.994.8097 

 

 
 

  A Selection from 70+ Units  

 

 

 
Yüksek Hızlı İşmilli Serisi 
25,000 - 90,000 devir • 1.04 kW 

 
Yüksek Hızlı İşmili serisi yük altında dahi sürekli sabit hızı 

koruyarak güvenli kesim yapar. İşleme merkezlerinde 

otomatik takım değiştirme opsiyonu ile de CNC 

programlarına uyum sağlayarak süreki çalışmaya imkan 

verir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El Aletleri Serisi 
Yeni nesil el aletleri™ 

 
Güçlü, hafif yapısı, ultra düşük titreşim ile parlatma, finiş, 

parça temizleme, markalama, router, kalıp tesviyesi, 

kaynak tesviyesi vs. alanlarında kullanılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor Montajlı Seri 
25,000 - 65,000 devir •1.04 kW 

 
Otomatik Finiş, frezeleme, delik delme, ve torna 

uygulamarında kullanılır. Yüksek çevresel hız ile kesme 

işlemi daha temiz, yüzeyler daha iyi ve takım ömürleri daha 

uzun olur.  

 

Tüm hakları saklıdır. © 2013 Air Turbine Technology, 
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