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Ongeëvenaarde 
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dankzij TG-Control
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Power en 
nauwkeurigheid 

in één met 
H.E.A.T. Technologie
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ECO 
snede
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Gebruiksvriendelijke 
machine
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Onderhouds- 
vriendelijk: max. 

½ uur iedere
 100 vonkuren
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Topkwaliteit tegen 
een betere prijs

10 GARANTIES VAN DEZE 
REVOLUTIONAIRE TECHNOLOGIE

MachinImmo is verdeler van Makino machines. Met reeds 25 jaar 
ervaring in frezen, slijpen en EDM-proces begeleiden we u naar 

de juiste machine voor uw activiteit. We stellen u dan ook met trots 
onze nieuwste aanwinst voor: de Wire EDM U6 H.E.A.T. 

ULTIEME PRODUCTIVITEIT

Deze machine is uitgerust met de Hyper i besturing, die het 
bedienen van de machine uiterst gebruiksvriendelijk maakt. 

Net als de kleinere U3 biedt de U6-machine een 
ideale combinatie van snelheid, nauwkeurigheid en 
afwerkingsmogelijkheden om de meest veeleisende 

toepassingen aan te kunnen.

WIRE EDM 
U6 H.E.A.T.

Tafel afmeting 910 x 710 mm (vierkant tafel)

X 650 mm

Y 450 mm

Z 420 mm

U Axis ± 75 mm

V Axis ± 75 mm

Max. werkstuk afmeting 1000 x 800 x 400 mm

Draaddiameter ø 0.10, 0.15, 0.2, 0.25, 0.30 mm

Machine afmeting 2.273 x 3.308 x 2.350 mm

Machine gewicht 5.300 kg

TECHNICAL DETAILS

Bekijk alle technische specificaties van de Wire EDM U6 H.E.A.T. 
Indien u nog vragen heeft of een afspraak wenst voor verdere 

informatie, contacteer ons vrijblijvend op +32 9 328 88 11.

MACHINIMMO BVBA
MachinImmo streeft er al 25 jaar lang naar om voor u de juiste machine te vinden op het vlak van frezen, 

slijpen en EDM-proces. We begeleiden u van A tot Z naar een technologie die niet enkel nauwkeurig is, 
maar ook betrouwbaar en uiterst productief. 

MACHINIMMO-SERVICES BV
Bij MachinImmo-Services verzorgen we de dienst na verkoop. Is uw machine of een onderdeel ervan aan 

vervanging toe? Wij sturen ons serviceteam uw richting uit om u zo snel mogelijk te helpen. Ook voor 
onderhoud komen we graag langs.

MACHINING INNOVATIONS NL BV
In Nederland staat Machining Innovations NL in voor advies en verkoop van machines voor frezen, slijpen 

en EDM-proces. We zoeken voor u de juiste oplossing in uw specifieke vakgebied.

De combinatie van deze 10 garanties in een en dezelfde machine is nooit eerder 
gezien. Dat is net wat de Makino Wire EDM U6 H.E.A.T. zo uniek maakt.

MAKINO
WIRE EDM U6 H.E.A.T.

Geniet van hogere nauwkeurigheid, hogere snelheid, betere snijcondities en superieure betrouwbaarheid, 
waardoor u finaal een beter eindresultaat verkrijgt. Bekijk alle voordelen binnenin!

ONTDEK INTELLIGENTE, INTUÏTIEVE EN 
INTERACTIEVE MAKINO-TECHNOLOGIE



MachinImmo bvba
Rechtstraat 360
9160 Lokeren

BELGIUM
T +32 9 328 88 11

info@machinimmo.com

MachinImmo-Services bv
Schoolstraat 4

6127 BG Grevenbicht
THE NETHERLANDS
T +31 46 8509067
F +31 46 7440055
M +31 6 46045656

Machining Innovations NL bv
Mulders Franshof 5

5818 AT Merselo
THE NETHERLANDS
T +32 9 328 88 11

info@machinno.com

Hey you!

Ready for a
game changer?

We even
commit to these

10 garantees!
Flip this 

page quickly 

if you can' t wait to 
see our state-of-the-art 

machine!

WIRE EDM U6 H.E.A.T.


