
Predám UNIMAT 1 Klasik 
Štandardné, viacúčelové, kompaktné.  

Najkompletnejšie, všestranné uvedenie do sveta UNIMAT: od lupienkovej pílky k zvislej 

vŕtačke a fréze až k sústruhu na obrábanie kovov - všetky časti sú zahrnuté v tejto sade. 

Výroba modelov s ľahkosťou  

Pre profesionálov vyrábajúcich modely a technikov, ktorí chcú sústružiť a frézovať, rovnako 

tak pre technické kurzy v školách na stredoškolskom stupni, je UNIMAT1 CLASSIC ideálny. 

CLASSIC obsahuje všetky komponenty ako BASIC a oveľa, oveľa viac. S dvoma priečnymi 

telesami suportu, pozdĺžnym telesom, kovovým trojčeľusťovým skľučovadlom a ostatnými 

rozšíreniami môžu byť vytvorené nasledujúce dodatočné prístroje: 

Varianty Unimat Classic súpravy 
Zvislá vŕtačka  

presné vŕtanie pod každým uhlom. Stred prístroja poskytuje priečnu trajektóriu na X-, Y-, a 

Z- osi. Tri kontrolovateľné telesá (schopné sa otáčať) vhodné na trojdimenzionálnu prácu. 

Technické potešenie.  

 

Vertikálna fréza  

rozšírenie zvislej vŕtačky. Vybavená zahrnutým HSS koncom frézy, pričom sa zvislá vŕtačka 

zmení na vertikálnu frézu. Samozrejme, každá štandardná fréza, nezáleží na tom či obrysová, 

viackotúčová, guľová alebo profilová fréza, môže byť upevnená do 6 mm rozmerov držiaka. 

Horizontálna  fréza   pre architektonické modely je tým pravým prístrojom, pričom sa 

používa kľúčový a drážkový spoj a ostatné vybavenie prístroja. Hroty s 1 až 6 mm upínacím 

intervalom podporujú vyvážený chod prístroja počas frézovania. Vyklápacie teleso s 

vretenom poskytuje pre toto použitie potrebnú precíznosť. 

Kovový sústruh  Obrábajte jemný kov práve tak ako výrobca náradia. Priečne a pozdĺžne 

telesá suportu umožňujú precíznu prácu. Dizajnovaný ako profesionálny sústruh, UNIMAT1 

ponúka možnosť vlastného vyrábania osí, rámov, dutých hriadeľov a ostatných vzorových 

predmetov z nekovových materiálov. Vzdialenosť medzi stredmi je 135 mm (rozšíriteľné). 

Kolísanie nad telesom 25 mm. 

  

Súborný UNIMAT1 manuál a zahrnutá kniha s konštrukčnými plánmi poskytujú všetky 

nevyhnutné inštrukcie a návrhy.  

 

Bez ohľadu na štandardné prístroje obsiahnuté v sade, UNIMAT1 modulárny systém ponúka 

možnosť skonštruovania neobmedzených variácií ďalších nástrojov s Vaším programom 

rozšíreného príslušenstva. Napríklad spolu s dodatočnou predlohou, deliacim zariadením a 

rezacou hlavou možno vytvoriť frézu na ozubenie. Pre viac príslušenstva viď katalóg.  

 

Obsah  

Teleso prístroja 271 mm + 140 mm, 12V motor, 12V bezpečnostný adaptér, vreteno, koník, 

medzičlánok, 2 priečne telesá suportu, pozdĺžne teleso, 2 medzičlánky, kovové trojčeľusťové 

skľučovadlo, lupienková pílka, podstavec na sústruženie dreva, brúsny disk s brúsnym 

papierom, upínacie hroty 1 až 6 mm, rezací nástroj, vŕtačka, vrúbkovacia hlava valca, 

skrutkovač, atď. 

Technické údaje 

Motor 12.000 rpm, 12 V DC 

Vreteno M12x1, 8 mm otvor vo vretene 

Redukcia Redukcia6:1 alebo 2, 3:1 (2.000 alebo 5.200 rpm) 

Koník M12x1, 15 mm pohyblivé puzdro 

Adaptér 110-240V/50-60Hz, 12V DC, 2A 

  

CENA  : 500,- Eur, v tom 50 % barter  



 

 


