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Planet KT

centrum obróbcze

Centrum obróbcze CNC na 5 osi z ruchomą bramą, do frezowania,
wiercenia, gwintowania i cięcia profili, aluminiowych części, PVC, do
lekkich spawów i stali. Elektrowrzeciono o dużej mocy z uchwytem
narzędziowym HSK-63A pozwala na nawet bardziej skomplikowaną obróbkę. Łańcuchowy magazyn narzędzi (osie CN) na 16 gniazd
może zawierać również jednostki kątowe do obróbki dolnej strony.
Tarcza piłująca o średnicy 600 mm, znajdująca się w specjalnym do-

datkowym gnieździe, pozwala na wykonanie cięć oddzielających bezpośrednio z surowego profilu do wymiarów 400x400mm. Z maszyny
można korzystać w trybie wahadłowym, aby ograniczyć do minimum
czasy postoju maszyny podczas załadunku/wyładunku obrabianych
elementów. Ponadto w dwóch strefach roboczych możliwe jest wykonanie elementów i ich różnorodna obróbka.

Pola obróbcze
OBRÓBKA NA 1 STRONIE

OBRÓBKA NA 5 STRONACH

NARZĘDZIE

C

WYMIARY (mm)

A

B

X1

Y1

Z1

X2

V2

Z2

Planet 10.000 - tryb 1-elementowy

65

140

10.925

1.050

400

10.000

400

400

Planet 10.000 - tryb wahadłowy

65

140

5.400

1.050

400

4.700

400

400

Planet 15.000 - tryb 1-elementowy

65

140

15.925

1.050

400

15.000

400

400

Planet 15.000 - tryb wahadłowy

65

140

7.900

1.050

400

7.200

400

400
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Wyciszona kabina i zabezpieczenia
Planet KT jest nowoczesną maszyną w zakresie bezpieczeństwa. System
barier fotoelektrycznych chroni całą strefę roboczą. Jeżeli zamontowane
jest urządzenie załadunku i wyładunku elementu, drugi system fotoelektryczny gwarantuje ochronę strefy jego ruchu, pozwalając na bezpieczny
załadunek podczas pracy maszyny.
Metalowe ogrodzenie ochronne otacza maszynę z trzech stron.
Jednostkę roboczą chroni wyciszona kabina z wielowarstwowymi szybami balistycznymi. Strefy dostępu kontrolowane są elektrycznymi zamkami
bezpieczeństwa.
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Głowica elektryczna
Głowica elektryczna umożliwia współpracę z osiami maszyny, aby połączyć więcej ruchów. Dzięki dużej mocy zainstalowanej na obydwu wersjach
(22kW i 30kW), wrzeciono jest przygotowane nawet do bardzo poważnej
obróbki.
Automatyczne zablokowanie/odblokowanie narzędzia (stożek HSK 63 A)
jest rodzaju hydraulicznego (30kW) lub pneumatycznego (22kW).
System smarująco-chłodzący narzędzi działa na olej o minimalnym rozproszeniu (system Lubrica). System czyszczenia na powietrze obsługuje
stożek i koder.
Hamulce osi B i C są hydrauliczne (30kW) lub pneumatyczne (22kW), aby
zagwarantować jak największą sztywność wraz z jak największą precyzją.

03

Magazyn narzędzi
Magazyn narzędzi jest obszerny i szybki , ponadto zainstalowany jest bezpośrednio na wózku maszyny. Jego pozycja z możliwością cofnięcia się do
wnętrza wraz ze szczególnym umiejscowieniem, gwarantuje maksymalną
ochronę stożków narzędziowych oraz narzędzi zarówno przed opiłkami jak
i przypadkowymi uderzeniami.
Magazyn może pomieścić do 16 uchwytów narzędziowych ustawianych
przez operatora (maksymalna średnica 100 mm, maksymalna długość 300
mm) oraz tarczę (maksymalna średnica 600 mm) .
Krzywka kontroli prawidłowej pozycji stożka w magazynie i fotokomórka
wykrywająca rzeczywistą obecność lub brak narzędzia zostały zaprojektowane tak, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi błędami ludzkimi i
powierzyć maszynie zadanie kontroli.

04

Interfejs operatora
Interfejs operatora dysponuje 19” wyświetlaczem dotykowym wyposażonym w wejścia USB konieczne do połączenia z PC i CN. Interfejs zawiera
również panel przyciskowy i mouse touchpad, jak również podłączenie do
czytnika kodów kreskowych i zdalny panel przyciskowy.
Przedni łatwodostępny port USB, umożliwia wymianę danych ze źródłami
zewnętrznymi.
Wersja standardowa zainstalowana jest na kolumnie umieszczonej na
ziemi. Specjalna wersja kontroli z wiszącym interfejsem (system - opcja),
konieczna z urządzeniem załadunku i wyładunku elementu, umożliwia operatorowi widok ekranu z jakiejkolwiek pozycji, dzięki możliwości obracania
monitora na osi pionowej i jego ręcznego przemieszczania wzdłuż osi X.

05

System zaciskania i umiejscowienia zacisków
Oprogramowanie maszyny w odniesieniu do długości elementu i rodzajów
obróbki do wykonania, jest w stanie określić w stanie pełnego bezpieczeństwa, pozycję każdego zespołu zacisków.
Wózek w sposób automatyczny ustawia zaciski z maksymalną prędkością
i precyzją, unikając możliwego ryzyka zderzeń i doprowadzając w ten sposób maszynę do stanu łatwej obsługi również ze strony mniej wyspecjalizowanych operatorów.
Zaciski można wyposażyć w pionowy dociskacz, aby zablokować elementy, których kształt nie pozwala na bezpieczne użycie zwyczajnego systemu
zaciskania. Można zainstalować ich dowolną liczbę, również nieparzystą,
w zakresie maksymalnej granicy.
Na zamówienie można zainstalować system natychmiastowego odczytu
rzeczywistej pozycji zacisków, aby jeszcze bardziej skrócić czas cyklu.
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System odprowadzania opiłków
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System odprowadzania opiłków wbudowany w podstawę, korzysta z ruchomego chodnika o całkowitej szerokości 500 mm, udostępniając korytarz o
szerokości użytkowej 400 mm.
Struktura maszyny została zaprojektowana tak, aby ułatwić spadek opiłków
i ścinków obróbki na taśmę, unikając przerw i skracając czasy postoju maszyny z powodu czyszczenia.
Możliwą do zainstalowania opcją jest system przemieszczania, który doprowadza opiłki do odpowiedniej pozycji, aby ułatwić ich zbiór w łatwych do
transportu zbiornikach.

Jednostka załadunku i wyładunku części

07

Ta jednostka (opcja) złożona jest z dwóch niezależnych zespołów załadowczych.
Została stworzona, aby umożliwić ruch bardzo ciężkich elementów, albo
których ręczny załadunek lub wyładunek z maszyny byłby trudny lub niebezpieczny. System został zaprojektowany do załadunku i wyładunku części do maksymalnej obrabianej wielkości.
Każde z dwóch urządzeń załadowczych porusza sie po 4 sterowanych
osiach, aby zagwarantować prawidłowe, w pełni automatyczne umieszczenie na maszynie. Specjalny system barier fotoelektrycznych chroni strefę
roboczą jednostki, umożliwiając załadunek i wyładunek, podczas pracy
maszyny.

Opcja
Kompensacja dynamiczna zniekształceń termicznych

08

Gdy zmieniają się kształty profili ze stopów aluminiowych, z powodu różnych warunków termicznych między strefą składowania i obróbki, dostępny
jest system elektroniczny, który pozwala na poprawę parametrów obróbki
profilu, uwzględniając zmianę temperatury wraz z upływem czasu.
Dzięki dynamicznej kompensacji temperatury, system przelicza wymiary
w czasie rzeczywistym, dostosowując je do temperatury podczas obróbki, bez konieczności zachowania równowagi termicznej między profilem,
a podstawą.

Opcja

Tryby robocze
Funkcjonowanie wahadłowe jest trybem roboczym, który umożliwia
skrócenie do minimum czasu postoju maszyny, ponieważ możliwy
jest jej podział na dwie części, dzięki fotokomórkowemu systemowi
bezpieczeństwa, pozwalając operatorowi na zmianę elementu w jed-

nej części maszyny, natomiast w drugiej - dokonanie obróbki. Ponadto, możliwy jest załadunek i obróbka elementów o różnych kodach i
dokonanie obróbki w różnych strefach. Takie rozwiązanie sprawia, że
maszyna jest cennym narzędziem w licznych sektorach produkcji.

Tryb 1-elementowy

Tryb wieloelementowy

Tryb wahadłowy statyczny
(ten sam element dla dwóch stref roboczych)

Tryb wahadłowy dynamiczny
(różne elementy dla dwóch stref roboczych)
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Planet KT
Dane techniczne
Skoki osi
OŚ X (podłużna) (mm)

10.925
15.925

OŚ Y (poprzeczna) (mm)

1.440

OŚ Z (pionowa) (mm)

895

OŚ B (pionowo-poziomy obrót głowicy)

-95° ÷ 95°

OŚ C (obrót pionowej osi głowicy)

0° ÷ 360°

prędkość ustawiania
OŚ X (m/min)

55

OŚ Y (m/min)

64

OŚ Z (m/min)

32

OŚ B (°/min)

5.220

OŚ C (°/min)

5.220

ELEKTROWRZECIONO
Maksymalna moc S1 (standard / opcja) (kW)
Maksymalna prędkość (standard / opcja) (obrotów/min)
Maksymalny moment S1 (standard / opcja) (Nm)
Stożek narzędziowy

22 / 30
18.000 / 22.000
28 / 42
HSK - 63A

Automatyczny uchwyt narzędziowy

●

Chłodzenie na wodę z jednostką chłodzącą

●

AUTOMATYCZNY MAGAZYN NARZĘDZI NA WÓZKU
Liczba narzędzi w magazynie

16 + 1

Maksymalna wielkość narzędzia do magazynu (mm)

Ø = 100 D = 300

Maksymalna wielkość tarczy do magazynu (mm)

Ø = 620 D = 60

Magazyn tarczy
Maksymalna liczba głowic kątowych w magazynie

●
1+1

FUNKCJONOWANIE
Cięcie i oddzielanie elementu bezpośrednio z profilu

●

Funkcjonowanie wahadłowe

●

BLOKOWANIE ELEMENTU
Standardowa liczba zacisków (Planet 10.000 / Planet 15.000)
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Maksymalna liczba zacisków

12

Automatyczne umieszczenie zacisków za pomocą osi X

●

Maksymalna liczba zacisków na strefę
Maksymalna wielkość blokad (Podstawa x Wysokość)

6
600 x 400

PODSTAWA NOŚNA
Jednoczęściowa konstrukcja z elektrospawanej i znormalizowanej stali (mm) (Planet 10.000)

12.740

Dwie jednoczęściowe konstrukcje z elektrospawanej i znormalizowanej stali (mm) (Planet 15.000)

17.740

Taśma odprowadzania opiłków z metalowej siatki

●

JEDNOSTKA OBRÓBCZA
Konstrukcja z bramą

●

Elektrowrzeciono sterowane na 5 osi z możliwością jednoczesnej interpolacji

●

Podwójny zbiornik z możliwością korzystania z różnych smarów:
- Olej o minimalnym rozproszeniu

●

- Mikromgła wodna z emulsją olejową

●

OPROGRAMOWANIE
Microsoft Windows XP Embedded

2017/09/22

●

www.randdtech.pl

