
5-akset bearbejdning:

Nye konstruktionsmuligheder, større præ cision 
og attraktive priser – også ved små serier

Kvisgaard har udvidet maskinparken med en 
ny 5-akset CNC-maskine. Okuma MU-400VA 
tilhører den nye generation af 5-aksede 
bearbejd ningscentre, og sætter helt nye stan-
darder for hvordan metalemner  kan fremstilles.

Den nye maskine suppleres af Kvisgaards 
mere end 10 års erfaring indenfor 5-akset 
bearbejdning, hvilket giver vores kunder endnu 
flere fordele.

Nye konstruktions muligheder 
Du får helt nye muligheder i konstruktionsfasen. 
Tidligere krævede det mange opstillinger at 
bearbejde et mangesidet emne, hvilket medførte 
høje priser. I dag kan man, med det rette design, 
bearbejde et mangesidet emne i få arbejds-
gange. Det betyder at avancerede emner i små 
serier kan fremstilles med fine tolerancer til 
attraktive priser.

Dialogen mellem konstruktøren og dygtige 
faglærte maskinarbejdere er essentiel for optimal 
udnyttelse af mulighederne. Træk på Kvisgaards 
knowhow allerede i konstruktionsfasen, og oplev 
hvorfor vi gør en stor forskel.

Nye opspændings systemer
Kvisgaard har en af branchens hurtigste omstil-
lingstider, hvilket er afgørende ved mindre serie-
størrelser. Vi opererer med detaljerede opstil-
lingsbeskrivelser, og har kombineret den nyeste 
bearbejdningsteknologi med det seneste indenfor 
opspændingsværktøjer. Derfor kan omstilling ske 
hurtigt og nøjagtigt.

Præcision og over legen finish
Når det kommer til finish kan kun få matche 
Kvisgaards niveau. Vi har gennem mange år op-
bygget særlig ekspertise i fremstilling af emner 
med ekstrem høje kvalitetskrav. Det understøttes 
yderligere af den nye 5-aksede CNC-maskine.
Få opspændinger mindsker risikoen for ridser 

ved  håndtering samt øger sikkerheden for at 
de indbyrdes tolerancer overholdes. Undervejs 
kan vores integrerede måleprobe fra Renishaw 
foretage målinger, der anvendes aktivt i produk-
tionsprocessen.

Kortere gennemløbstid
Da antallet af produktionsprocesser reduceres, 
vil gennemløbstiden og deraf leveringstiden blive 
kortere. Det betyder formindsket reaktionstid 
i forsyningskæden, mindre lagre samt bedre 
mulighed for at reagere hurtigt på ændringer i 
efterspørgslen. 

Vil du udfordre den nye teknologi? 
Giv os et af dine nuværende emner, og vi kom-
mer med konkrete bud på, hvordan det kan 
forbedres. Enten ved smartere konstruktion, 
højere kvalitet og/eller lavere pris. 

Kontakt os på +45 36 70 88 01 eller 
home@kvisgaard.dk 

Tekniske Data

Vandring X-Akse [mm] 762 

Vandring Y-Akse [mm] 460 

Vandring Z-Akse [mm] 460 

Hovedspindel hastighed  
max. [omdr./min] 8.000 

Hovedspindel ydelse max. [kW] 11 

Max vægt på emnet [kg] 300  

Antal værktøjer 48 

Styring OSP-P 200 M 

Integreret Renishaw måleprobe

Eksempler på emner produceret på 5-akset CNC 
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