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Sterowane numerycznie 3-osiowe centrum obróbcze z automatycznym obrotem
narzędzia w trzech stałych pozycjach, co umożliwia obróbkę 3 płaszczyzn profilu.
Przeznaczone do obróbki profili z aluminium, PVC, stopów lekkich. Wyposażone jest
w ręczny magazyn narzędziowy na 9 gniazd, do którego można dodać jeden lub dwa
magazyny automatyczne na 4 gniazda każdy, instalowane po obu stronach kabiny.
Ustawianie profilu w pozycji odbywa się za pomocą ogranicznika pneumatycznego,
znajdującego się z lewej strony, blokowanie za pomocą 4 solidnych zacisków
ustawianych automatycznie przez oś X. Opcjonalne zainstalowanie drugiego
ogranicznika pneumatycznego po prawej stronie umożliwia wykonanie
ponadwymiarowych obróbek profili o długości podwójnej względem pola roboczego.
Poza tym zawiera ruchomy stół roboczy umożliwiający załadunek/wyładunek
elementu i zwiększa w znaczny sposób obrabiany przekrój.

Automatyczny magazyn
narzędziowy (opcjonalne)

03 Interfejs operatora

04
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Mocowania

Elektrowrzeciono

Automatyczny
magazyn
narzędziowy
(opcjonalne)

Interfejs operatora

Zderzaki
pneumatyczne

w zależności od długości
detalu i rodzaju
wykonywanej obróbki
oprogramowanie maszyny
może określić pozycję
każdego z docisków w
warunkach pełnego
bezpieczeństwa.
Automatyczny system
pozycjonowania umożliwia
rozstawienie każdego z
mocowań z maksymalną
prędkością oraz wysoką
precyzją.
Dzięki takiemu rozwiązaniu
maszynę może obsługiwać
nawet mniej
wykwalifikowany operator.
Zastosowano również
ruchomy stół roboczy,
dzięki któremu
zwiększamy przekrój
obrabianego detalu.

Elektrowrzeciono o mocy 4
kW w wersji S1 może
osiągnąć 20000 obr./min.
Ruch elektrowrzeciona
wzdłuż osi A umożliwia
wykonanie obrotu od 0° do
180°, pozwalając na
obróbkę profilu w 3
płaszczyznach.
Może być wykorzystywane
do obróbki profili
aluminiowych, PCV i stali
do grubości do 2 mm.

Standardowy magazyn
narzędziowy mieści 9
uchwytów narzędziowych.
Jest obsługiwany ręcznie, i
znajduje się w strefie pracy
operatora.
Opcjonalnie maszyna
może zostać wyposażona
w jeden lub dwa
automatyczne magazyny
narzędziowe umieszczone
po obu stronach maszyny.
Każdy z nich może
pomieścić 4 uchwyty na
narzędzia opisywane przez
operatora.

Nowe rozwiązanie
interfejsu HMI umożliwia
operatorowi ustawienie 15"
wyświetlacza dotykowego
w dowolnej pozycji.
Wyposażony jest w wejście
USB, myszkę, klawiaturę,
czytnik kodów kreskowych.

Solidny zderzak
pneumatyczny pozwala
na ustawienie profilu z
lewej strony (standard) lub
z prawej strony (opcja).
W zależności od
wykonywanej obróbki
stosujemy jeden lub dwa
zderzaki, co umożliwia
obróbkę długich detali.

Tryb pracy 1-elementowy
ZAKRES OSI
OŚ X (podłużna) (mm)

3000

OŚ Y (poprzeczna) (mm)

274

OŚ Z (pionowa) (mm)

390

Automatyczne ustawianie w trzech stałych pozycjach

-90° | 0 | +90°

PRĘDKOŚĆ POZYCJONOWANIA
OŚ X (m/min)

56

OŚ Y (m/min)

22

OŚ Z (m/min)

22

ELEKTROWRZECIONO
Maksymalna moc S1 (kW)
Maksymalna prędkość obrotowa (obr/min.)
Uchwyt narzędziowy

4
20 000
HSK-50F

Automatyczny uchwyt narzędziowy

●

Chłodzenie cieczą

●

MAGAZYN NARZĘDZI
Maksymalna liczba narzędzi w magazynie ręcznym

9

4-pozycyjny automatyczny magazyn narzędzi (lewy)

○

4-pozycyjny automatyczny magazyn pomocniczy narzędzi (prawy)
Maksymalna średnica tarczy w magazynie (mm)

○
80

GWINTOWANIE
Z kompensacją

M6

Z interpolacją

●

USTAWIENIE POZYCJI PROFILU
Zderzak pneumatyczny lewy

●

Zderzak pneumatyczny prawy

○

BLOKOWANIE ELEMENTU
Standardowa liczba zacisków

4

Automatyczne ustawianie mocowań za pomocą osi X

●

ZABEZPIECZENIA I OSŁONY
Kabina zabezpieczająca maszynę

●

Tunele boczne

○
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