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F 150 / F 150 HSC CNC marógépek
Pontos, gyors mozgású gép hatékony és gazdaságos munkavégzéshez, kisebb munkadarabokhoz
f magas megbízhatóságú partner a mindennapi munkavégzéshez
f pontos lineáris vezetékek minden tengelyen
f nagy nyomatékú szervo motorok minden tengelyen
f erősen bordázott, csavarodásmentes gépváz
f masszív, precíz asztal négy T-horonnyal
f spirál forgácskihordó
f RJ45 csatlakozó, USB és 230 V tápcsatlakozás

f beépített LED géplámpa a munkatérben
f hűtőfolyadék-berendezés 210 literes tartállyal, forgácsöblítő
rendszerrel és tisztítópisztollyal

f zárt vezérlőszekrény beépített hőcserélővel
f hordozható elektronikus kézikerék
f teleszkópos fém burkolat minden tengelyen
f kétéves SIEMENS garanciával

F 150

Kérje ajánlatunkat!
Cikkszám: 3511210

F 150 HSC

Kérje ajánlatunkat!
Cikkszám: 3511213

SIEMENS vezérlő
SINUMERIK 828D
Csak F 150HSC-nél:
f 15.6” színes kijelző 16:9 képaránnyal
f SW 28x rendszer szoftver
f intuitív multi-touch vezérlő
f softkey kiválasztás érintés funkcióval
f QWERTY billentyűzet
f integrált biztonsági funkciók
Műszaki adatok

f maradékanyag-felismerés
f ShopMill dialógus programozás
f hálózati meghajtók kezelése
f 3D szimuláció
f egyszerű adatátvitel az IP65 védelemmel
ellátott elülső interfészekkel
F150

F150 HSC

Teljes áramigény

31 kVA / 400 V

Motorteljesítmény / Nyomaték (S1)

21,2 kW / 135 Nm

Főorsókúp

SK 40 DIN 69871

Szerszámhelyek száma
Szerszám átmérő / max. súly
Szerszámcsere idő
Marófej / Szármaró
Ismétlési / Pozícionálási pontosság
X-/Y-/Z-tengely elmozdulás
X-/Y-/Z-tengely motor nyomaték
Fordulatszám
Maróasztal (h x sz) / T-horony méret
Terhelhetőség
Méret (h x sz x m)
Nettó tömeg

Kiegészítő
3D nyomtatófej

9 kW / 57 Nm

Motorteljesítmény / Nyomaték (S6-30 %)
Szerszámtár típusa

F 150
f SIEMENS Sinumerik 828D
f 10,4” TFT színes kijelző
F 150HSC
f SIEMENS Sinumerik 828D
f PPU 290 vezérlőpanel

f További információk weboldalunkon

http://optimumcnc.hu/3d-nyomtatas/
és a katalógus 12. oldalán.

esernyő

dupla karos

16 szerszámhely

24 szerszámhely

89 mm / 8 kg

80 mm / 8 kg

9 mp.

2 mp

Ø 63 mm / Ø 32 mm
± 0,005 mm
760 mm / 440 mm / 460 mm
6 Nm / 6 Nm / 11 Nm

7,3 / 10,5 / 15 Nm

10.000 ford./perc

12.000 ford./perc

900 x 410 mm / 16 mm
350 kg
3.000 x 1.950 x 2.310 mm
4.350 kg
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Kiegészítő
SK 40 / DIN 69871 induló készlet

3536109

A következőket tartalmazza:

f 1 db. marófelfogó tüske 27 mm
f 1 db. gyorsszorítású fúrótokmány 1-13 mm
f 2 db. maró befogó Weldon szárhoz 6 mm
f 1 db. maró befogó Weldon szárhoz 8 / 10 / 12 / 16 mm
f 2 db. maró befogó Weldon szárhoz 20 mm
f 1 db. adapter SK 40 - MK3
f 4 db. ER 32 patronbefogó
f 1 db. kulcs ER 32 patronbefogóhoz
f 18 részes ER 32 patronkészlet
f 1 db. analóg szerszámhossz bemérő
f 1 db. szerszámbeállító készülék
f 1 db. kúptisztító
f 15 db. behúzó gomba
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F 310 HSC / F 410 HSC / F 610 HSC
nagy pontossággal, stabil gépággyal a hatékony és gazdaságos munkavégzéshez
f masszív öntvény kialakítás
f dupla karos szerszámcserélő 30 szerszámhellyel
f nagyfokú megbízhatóság, magas termelékenység
f hűtőfolyadék berendezés tartállyal, forgácsöblítő rendszerrel és
f erősen bordázott, csavarodásmentes gépalap
tisztítópisztollyal
f precíziós lineáris görgős vezeték minden tengelyen a nagy teljesít- f forgácskihordó és forgácskocsi biztosítja a hatékony forgácményű igénybevételekhez

SIEMENS vezérlő SINUMERIK 828D

f 15.6” színes kijelző 16:9 képaránnyal
f konfigurálható oldalképernyő
f intuitív multi-touch vezérlő
f softkey kiválasztás érintés funkcióval
f QWERTY billentyűzet
f közelség / távolság érzékelő az intelligens kijelző vezérléséhez
f integrált biztonsági funkciók
f maradékanyag-felismerés
f ShopMill dialógus programozás
f hálózati meghajtók kezelése
f 3D szimuláció
f egyszerű adatátvitel az IP65 védelemmel ellátott

seltávolítást

f erős szervomotor hajtás közvetlenül a golyósorsókon mindhárom

f RJ45 csatlakozó, USB csatlakozó és 230 V tápcsatlakozás
f zárt vezérlőszekrény beépített hőcserélővel optimális

tengelyen

f mindegyik tengely precíziósan köszörült golyósorsóval
hőmérsékletet biztosít
f teleszkópos vezetősín burkolat mindhárom tengelyen
f olajleválasztó
f SK40 főorsó percenként 10.000 vagy 12.000 fordulatszámmal, szíj f géplámpa a munkaterületen
f SIEMENS Sinumerik 828D vezérlés 15.6”-os érintőkijelzővel
vagy direkt meghajtással a minimális vibráció érdekében
f precízen megmunkált, nagy méretű maróasztal T-hornyokkal
f két év SIEMENS garanciával
f a hordozható, elektromos kézikerék engedélyező és vészleállító
gombbal megkönnyíti a kézi pozicionálást a munkaelőkészítés során

elülső interfészekkel

Kiegészítő
SK 40 / DIN 69871 induló készlet

3536109

f 1 db. marófelfogó tüske 27 mm
f 1 db. gyorsszorítású fúrótokmány 1-13 mm
f 2 db. maró befogó Weldon szárhoz 6 mm
f 1 db. maró befogó Weldon szárhoz
8 / 10 / 12 / 16 mm

f 2 db. maró befogó Weldon szárhoz 20 mm
f 1 db. adapter SK 40 - MK3
f 4 db. ER 32 patronbefogó
f 1 db. kulcs ER 32 patronbefogóhoz
f 18 részes ER 32 patronkészlet
f 1 db. analóg szerszámhossz bemérő
f 1 db. szerszámbeállító készülék
f 1 db. kúptisztító
f 15 db. behúzó gomba

F 310 HSC

F 610 HSC

Kérje ajánlatunkat!

Kérje ajánlatunkat!

Cikkszám: 3511232

Cikkszám: 3511242

Cikkszám: 3511260

Műszaki adatok
Főorsó

F 410 HSC

Kérje ajánlatunkat!
F 310 HSC
Riemenantrieb (standard)

F 410 HSC

Inline-Spindel (optional)

Belt drive (standard)

F 610 HSC

Inline spindle (optional)

Inline-Spindel

Elektromos csatlakozás / Teljes áramigény

400 V / 40 KVA

400 V / 56 KVA

400 V / 40 KVA

400 V / 56 KVA

400 V / 50 KVA

Hajtómotor / Nyomaték (S1)

11 kW / 70 Nm

20 kW / 96 Nm

11 kW / 70 Nm

20 kW / 96 Nm

20 kW / 133,7 Nm

50,3 kW / 240 Nm

31,4 kW / 200 Nm

Hajtómotor / Nyomaték (S6 - 30%)
Főorsókúp

31,4 kW / 200 Nm

SK 40 DIN 69871

50,3 kW / 240 Nm

SK 40 DIN 69871

30 kW / 200,6 Nm
ISO 40 DIN 69871

Ismétlési pontosság

± 0,005 mm

± 0,005 mm

± 0,005 mm

Pozícionálási pontosság

± 0,005 mm

± 0,005 mm

± 0,005 mm

30 szerszámhely

30 szerszámhely

30 szerszámhely

Ø 80 mm

Ø 80 mm

Ø 75 mm

Max. szerszám súly

8 kg

8 kg

8 kg

Szerszámcsere idő

2 mp.

2 mp.

1,94 mp.

1050 mm / 600 mm / 600 mm

1200 mm / 730 mm / 650 mm

1700 mm / 800 mm / 800 mm

18 Nm / 18 Nm / 27 Nm

18 Nm / 27 Nm / 36 Nm

18 Nm / 27 Nm / 36 Nm

Dupla karos szerszámcserélő
Szerszám átmérő

X- / Y- / Z-tengely úthossz
X- / Y- / Z-tengely nyomaték
Fordulatszám

10.000 ford./perc

12.000 ford./perc

10.000 ford./perc

12.000 ford./perc

12.000 ford./perc

Orsó-asztal távolság

100-750 mm

100-750 mm

100-900 mm

Maróasztal (h x sz)

1200 x 600 mm

1400 x 710 mm

1700 x 700 mm

Maróasztal terhelhetőség
T-horony méret / szám / távolság
Méret (h x sz x m)
Nettó tömeg

800 kg

1000 kg

1500 kg

16 mm / 6 / 100 mm

18 mm / 7 / 100 mm

18 mm / 5 / 125 mm

3.060 (4.319) x 2.286 x 2.928 mm

3.600 (4.731 mm) x 2.322 x 3.024 mm

4.400 (5.735) x 4.400 x 3.248 mm

7.000 kg

8.000 kg

10.500 kg
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FU 5 CNC
SZimultán 5 tengelyes megmunkálóközpont - nagy pontosság, hatékony, gyors gyártás
f robusztus kialakítás, masszív billenő körasztal
f dupla karos szerszámcserélő 32 szerszámhellyel az
f magas gyorsjáratok, nagy termelékenység
alap szállítási terjedelemben (opcionálisan 48 vagy 60
f teleszkópos védelem a lineáris vezetékeken
szerszámhellyel rendelhető)
f edzett, precízen köszörült, nagy teljesítményű golyósorsók f hűtőfolyadék-berendezés 380 literes tartállyal,
a magas előtolási sebességért

f állandó kenésű, P5 precíziós csapágyakkal szerelt orsó
f nagy nyomatékú szervohajtás mind az öt tengelyen
f precíziós lineáris megvezetés minden tengelyen
f üveg elmozdulásmérő lécek mindhárom tengelyen
f magas gyorsjárati sebesség, akár 36 m/perc
f nyomatékmotorral hajtott C-tengely a maximális pontosság
és sebesség érdekében
f A-tengely csigahajtóművel nagy nyomatékot biztosít
billentéskor
f a hordozható, elektromos kézikerék engedélyező és
vészleállító gombbal megkönnyíti a kézi pozicionálást a
munkaelőkészítés során

forgácsöblítő rendszerrel és tisztítópisztollyal

f RJ45 ethernet csatlakozó, USB csatlakozó, 230 V hálózati
csatlakozás

f automatikus központi zsírkenés
f kiegészítő USB interfész a vezérlőpulton
f hűtőegység biztosítja a főorsó és a főorsó motor megfelelő

SIEMENS SINUMERIK 828D

f felhasználóbarát, robusztus, nem

f egyszerű adatátvitel az IP65 védeigényel karbantartást
lemmel ellátott elülső interfészekkel
f 15.6” színes kijelző 16:9 képaránnyal
(USB 2.0, RJ45 Ethernet)
f konfigurálható oldalképernyő
f közelség / távolság érzékelő az intelf intuitív multi-touch vezérlő
ligens kijelző vezérléséhez
f QWERTY billentyűzet
f NV-RAM memória technológia puffer
f softkey kiválasztás érintés funkcióval
akkumulátor nélkül

hűtését

f szalagos típusú forgácskihordó és forgácskocsi gondoskodik a hatékony forgácseltávolításról

f EMC (elektromágneses kompatibilitás)
f két év SIEMENS garanciával

Olajleválasztó

f idegen olajok leválasztása
f szilárd anyagok leválasztása
a gyűjtőtartályba

Hűtőegység

f biztosítja a főorsó és a

főorsó motor megfelelő
hűtését

FU 5

Kérje ajánlatunkat!
Cikkszám: 3511375

Műszaki adatok

FU 5

Főorsó befogó típusa

SK 40 DIN 69871

Fordulatszám

15.000 ford./perc

Elektromos csatlakozás / Áramigény

400 V / 70 KVA

Hajtómotor / Nyomaték (S1)

25 kW / 105 Nm

Hajtómotor / Nyomaték (S6 - 30%)

40 kW / 261 Nm

Ismétlési pontosság
Pozícionálási pontosság
Dupla karos szerszámcserélő
Szerszám átmérő

± 0,004 mm
± 0,008 mm
32 szerszámhely
Ø 78 mm

Max. szerszám súly

7 kg

Szerszámcsere idő

1,51 mp.

X- / Y- / Z-tengely úthossz
X- / Y- / Z-tengely nyomaték
A-tengely billentés / C-tengely forgatás
Maróasztal (h x sz) / Terhelhetőség

600 mm / 600 mm / 500 mm
20 Nm / 20 Nm / 20 Nm
± 120° / 360°
500 x 420 mm / 600 kg

T-horony méret / szám / távolság

14 mm / 7 / 75 mm

Méret (h x sz x m) / Nettó tömeg

3.015 x 4.440 x 3.000 mm / 9.150 kg

Szerszámcserélő
f dupla karos, dob szerszámtár
f 32 szerszámhely
f szerszámcsere idő: 1.51 mp

Dönthető, forgatható asztal
f forgatás max. sebesség: 90 f/p.
f billentés max. sebesség: 16.6 f/p.
f körasztal max. terhelhetőség: 600 kg

Ipar Napjai | Mach-Tech | 2022. május 10-13 | Optimum Hungária Kft.

IPAR NAPJAI 2022 -

A technológia az átalakuláshoz itt van.

5

F 105
Kompakt megoldás kis tételes gyártáshoz, kisebb méretű vállalkozásoknak
f SIEMENS főorsó motor
f kis helyigényű, kompakt gép
f orsó fordulatszáma 10.000 fordulat percenként
f automatikus központi kenés
f gépvilágítás a munkaterületen
f hűtőfolyadék-berendezés 120 literes tartállyal
f hordozható, elektronikus kézikerék

F 105

Kiegészítők

Kérje ajánlatunkat!

Megnevezés

Cikkszám: 3501100

engedélyező és vészleállító gombbal

f Rádiós munkadarab-bemérő, rádiós 3D szerszámbemérő, Primo interfész, GoProbe szoftver,
BT 40 tartó, 6 hónapos license.

F 105

Elektromos csatlakozás

400 V

Teljes áramigény

15 KVA

Hajtómotor / Nyomaték (S1)

7,5 kW / 48 Nm

Hajtómotor / Nyomaték (S6-30%)

11 kW / 70 Nm

Főorsókúp

Esernyő típusú szerszámtár

350110080

szerszámbemérő szett

Műszaki adatok

Pozícionálási pontosság

3536108

Renishaw PRIMO

f esernyős szerszámcserélő
f nagy méretű, kétfelé nyíló ajtók
f SIEMENS szervohajtás minden tengelyen
f “SINUMERIK 808D PC” szoftvercsomag
f kétéves SIEMENS garanciával

Ismétlési pontosság

Cikkszám

BT 40 induló készlet

BT 40
± 0,008 mm
± 0,01 mm

3D nyomtató előkészítés

12 szerszámhely

Szerszám átmérő

Motor

63 mm

350110090

f főorsó motor nagy felbontású enkóderrel

Max. szerszám súly

6 kg

3D nyomtató interfész

Szerszámcsere idő

7 mp.

f csatlakozó a marófejen a nyomtatófejhez,

X-, Y-, Z-tengely elmozdulás

550 / 305 / 460 mm

X-, Y-, Z-tengely gyorsjárat

10.000 mm/perc

X-, Y-, Z-tengely nyomaték
Fordulatszám

8 / 8 / 11 Nm
100 - 600 mm

Maróasztal (h x sz)

800 x 320 mm

T-horony méret
Méret (h x sz x m)
Nettó tömeg

tápegység, az áramkör felügyeletének csatlakoztatására előkészítve, filament tartó

Negyedik tengely

10 - 10.000 fordulat/perc

Orsó-asztal távolság

350110091

SIEMENS vezérlő SINUMERIK 808D Advanced

f RJ45 ethernet port
f 8.4” színes LCD kijelző 800 x 600-as

14 mm
2.164 x 1.860 x 2.200 mm
2.800 kg

felbontással

f abszolút enkóder
f AST funkció: egyszerű optimalizálási

f távoli karbantartás
f nagyobb pontosság

lehetőség szigorúbb dinamikai és
precíziós követelmények esetén

350110003

f asztal Ø 80 mm, hárompofás eszterga tokmány Ø
75 mm, összeszerelés
Előkészítés

350110002

f a 4. tengelyhez
4. tengely asztallal

350108504

f asztal felület: 160 x 85 mm, rögzítéssel

F 120X
Fúró-menetmegmunkáló központ marási funkcióval
f robusztus kialakítás
f magas megbízhatóság
f lineáris vezetékek minden tengelyen
f nagy nyomatékú szervo motorok minden tengelyen
f erősen bordázott, csavarodásmentes gépváz
f masszív, precíz asztal négy T-horonnyal
f forgácskihordó
f RJ45 csatlakozó, USB és 230 V tápcsatlakozás
f beépített géplámpa a munkatérben
f hűtőfolyadék-berendezés 210 literes tartállyal,

F 120X

Kérje ajánlatunkat!
Cikkszám: 3515120
Kiegészítő
Cikkszám
BT 30 induló készlet

forgácsöblítő rendszerrel és tisztítópisztollyal

f zárt vezérlőszekrény beépített hőcserélővel
f hordozható elektronikus kézikerék
f teleszkópos fém burkolat minden tengelyen
f kétéves SIEMENS garanciával
Műszaki adatok

F 120X

Elektromos csatlakozás

400 V

Teljes áramigény

45 KVA

Hajtómotor / Nyomaték (S1)
Hajtómotor / Nyomaték (S6-30%)
Főorsókúp
Ismétlési pontosság
Pozícionálási pontosság
Szervo motoros szerszámcserélő
Szerszám átmérő

12 kW / 38 Nm
22,8 kW / 116 Nm
BT 30
± 0,006 mm
± 0,005 mm
21 szerszámhely
3 kg

Szerszámcsere idő

0,5 mp.

X-, Y-, Z-tengely hajtómotor (S1)

2,32 / 2,32 / 3,3 kW

X-, Y-, Z-tengely nyomaték

7,4 / 7,4 / 10,5 Nm

Fordulatszám

16.000 ford./perc

Orsó-asztal távolság

150 - 450 mm

Maróasztal (h x sz)

650 x 400 mm

Méret (h x sz x m)
Nettó tömeg

F 120X - Punch Tap

Ø 80 mm

Max. szerszám súly

T-horony méret

3536107

f bővebb infó a 73. oldalon

f Punch Tap menetkészítő eljárás
f az új Punch Tap módszerrel akár 75%-os

időmegtakarítással készíthető el a menet

f további információk:
SIEMENS vezérlő SINUMERIK 828D

14 mm
2.315 x 2.194 x 2.325 mm
3.800 kg

f 15.6” színes kijelző 16:9 képaránnyal
f konfigurálható oldalképernyő
f intuitív multi-touch vezérlő
f softkey kiválasztás érintés funkcióval
f QWERTY billentyűzet
f közelség / távolság érzékelő az intelligens kijelző vezérléséhez

f integrált biztonsági funkciók
f maradékanyag-felismerés
f ShopMill dialógus programozás
f hálózati meghajtók kezelése
f 3D szimuláció
f egyszerű adatátvitel az IP65 védelemmel ellátott elülső interfészekkel
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L 28HS
síkágyas CNC esztergagép kisebb műhelyek, oktatás részére
f öntöttvas gépágy
f pontos orsócsapágyak
f lineáris vezetékek minden tengelyen
f elektromos 6 pozíciós szerszámcserélő
f központi olajkenés
f inkrementális dekóder az orsó pozi-

f egyszerűen tisztántartható burkolat
f hátsó ajtó karbantartási célokra
f biztonsági zár az elülső tolóajtón
f SIEMENS előtoló motorok
f lineáris vezetékek minden tengelyen
f a szerszámcserélő a főorsó tengelysíkja

f referencia végálláskapcsolók

f kétéves SIEMENS garanciával

cionálásához (menetvágáshoz)

mögött található

SIEMENS SINUMERIK 808D ADVANCED

f 8.4” színes LCD kijelző
f 800 x 600-as felbontás
f RJ45 Ethernet port
f távoli karbantartás

f AST funkció: egyszerű optimalizálási
lehetőség szigorúbb dinamikai és
precíziós követelmények esetén
f PPU 150

SIEMENS Manual Machine Plus (MM+)
Cikkszám

3536109

f Lehetővé teszi az átmenetet a hagyományos gépekről a CNC programozásra.
Műszaki adatok

L 28HS

Teljes áramigény

3,75 KVA

Hajtómotor (S1)

2,2 kW (400 V)

Hajtómotor / Főorsó nyomaték

14 Nm / 28 Nm

Főorsókúp / Orsófurat
Csúcsmagasság / Csúcstávolság
Elfordulási Ø keresztszán / gépágy felett
Főorsó fordulatszám
Szerszámhelyek száma
Ismétlési / pozícionálási pontosság

DIN 6350 A2-3 / Ø 30 mm
169 / 430 mm
Ø 200 mm / Ø 300 mm
40 - 4.000 ford./perc
6 szerszámhely

X- / Z-tengely úthossz

145 / 465 mm

X- / Z-tengely előtoló sebesség

10 / 12 m/perc

Szegnyeregkúp
Méret (h x sz x m)
Nettó tömeg

L 28HS

Lineáris vezetékek

± 0,01 mm / ± 0,01 mm

Kérje ajánlatunkat!
Cikkszám: 3504220

f nagy teherbírás és merevség
f nagy ismétlési pontosság
f alacsony súrlódási tényező

MK2
1.655 x 1.590 x 1.955 mm
832 kg

S 600 ferdeágyas CNC esztergagép
sorozatgyártáshoz, nagy méretű munkadarabok hatékony megmunkálásához
f nehéz öntvény kivitel, kompakt kialakítás
f SIEMENS szervomotorok minden tengelyen
f minden szervomotor integrált encoder-el a

f pontosan megtervezett lineáris vezetékek,

S 600

a maximális statikus és dinamikus merevség
elérése céljából
f kézi szerszámbemérő
maximális pontosság érdekében
f 30 fokban lejtő gépágy, kifejezetten nagy
f hidraulikus szegnyereg orsó
megmunkálási átmérő lehetőségével
f hőcserélő az elektromos szekrényben
f akadálymentes forgácselvezetés egyenesen a f hordozható, elektronikus kézikerék
forgácsgyűjtőbe
engedélyező és vészleállító nyomógombbal
f hidraulikus hárompofás tokmány, Ø 200 mm f forgácsgyűjtő, forgácskihordó
f kemény és puha tokmánypofák
f halogén munkatér-megvilágítás
f VDI 30 szerszámtár, 8 szerszámhellyel
f hűtőfolyadék-berendezés
f minden tengely edzett és köszörült precíziós f EMC (elektromágneses kompatibilitás)
f kétéves SIEMENS garanciával
golyósorsókkal szerelve a gyors előtoló
sebesség érdekében
Műszaki adatok

S 600

Teljes áramigény

31 KVA (400 V)

Hajtómotor / Nyomaték (S1)
Főorsókúp / Orsófurat
Elfordulási hossz / Csúcsmagasság
Elfordulás a gépágy felett
Tokmányfurat
Főorsó fordulatszám

12 kW / 115 Nm
460 mm / 250 mm
Ø 500 mm
Ø 65 mm
40 - 4.000 ford./perc
VDI 30

Szerszámhelyek száma

8 szerszámhely

Opció: Sauter VDI 30 szerszámtár hajtott szerszámokkal (Cikkszám.: 351506001)
Szerszámcserélő típusa

VDI 30

Szerszámhelyek száma

12 szerszámhely

Hajtott szerszám max. fordulata

4.500 ford./perc

X- / Z-tengely úthossz

20 Nm
215 mm / 520 mm

X- / Z-tengely előtoló sebesség

30 m/perc

X- / Z-tengely motor nyomaték

11 Nm

Szegnyeregkúp
Méret (h x sz x m) / Nettó tömeg

Cikkszám: 3515060

DIN ISO 702-1 Nr. 6 / Ø 75 mm

Szerszámcserélő típusa

Szerszám nyomaték

Kérje ajánlatunkat!

MK4
2.322 x 1.948 x 1.930 mm / 3.200 kg

SIEMENS
SINUMERIK 828D Basic

f 10,4” színes kijelző
f 4:3 képarány
f felhasználóbarát szoftver
f elülső interfészek: USB 2.0, RJ45 Ethernet,

Ajánlott
porszívó
forgácsokhoz

CF kártya

f 8 vízszintes és 8 függőleges
programbillentyű

f integrált biztonsági funkciók
f maradékanyag-felismerés
f ShopTurn
f hálózati meghajtók kezelése
f 3D szimuláció
f adatmentés

flexCAT 378 EOT-PRO
Ipari porszívó hűtő-,
kenőanyagok, olajtartalmú
folyadékok és durva, nagyobb
méretű fémforgácsok
felszívására.
www.cleancraft.hu
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Cikkszám

7003380
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S 500 / S 500 L
ferdeágyas CNC esztergagép hajtott szerszámtartóval, robusztus gépágy, nagy teljesítmény
f minden tengely SIEMENS szervó motorral szerelve
f robusztus és nehéz patronos orsórendszer kétsoros hengergörgős

SIEMENS SINUMERIK 828D

f Sauter hidraulikus szerszámcserélő hajtott szerszámokkal
f automatikus ajtónyitás és zárás
f 20 bar belső hűtésű szerszámkezelés
f hűtőrendszer, nagy méretű tartállyal
f hőcserélő az elektromos szekrényben
f rúdadagoló csatlakozás
f forgácskihordó gondoskodik a hatékony forgácseltávolításról
f forgácsgyűjtő kocsi
f automatikus (programból vezérelhető) Renishaw szerszámmérő rendszer
f M kóddal programozható munkadarab elkapó
f kétéves SIEMENS garanciával

f 10.4” színes kijelző
f 4:3 képarány
f felhasználóbarát szoftver
f elülső interfészek: USB 2.0, RJ45 Ethernet,

megkönnyíti a kézi pozicionálást a munkaelőkészítés során

csapágyrendszerrel elöl és hátul, valamint kétoldalas kúpos csapággyal a
központi egységben
f golyóscsapágyak folyamatos kenéssel a hosszú élettartam érdekében
f minden tengely közvetlen meghajtású, elkerülve a torziós hatást, biztosítva a nagy pontosságot menetvágáshoz és kontúr megmunkáláshoz
f dupla előfeszített, edzett és precíziós köszörülésű recirkulációs golyós
orsók
f a nagy gyorsjárati sebességhez minden tengelyen
f gyors szerszámváltás, a kétirányú működésnek köszönhetően
f programozható szegnyereg orsó, mely pedál, vagy a program segítségével
működtethető
f szegnyereg mozgatása vezető rúd és szerszámcserélő segítségével

S 500

f a hordozható, elektromos kézikerék engedélyező és vészleállító gombbal

S 500 L

Kérje ajánlatunkat!

Kérje ajánlatunkat!

Cikkszám: 3515150

Cikkszám: 3515152

Műszaki adatok

S 500
17 kW / 162 Nm

Hajtómotor / Nyomaték (S6 - 30%)

Munkadarab elkapó
f programból működtethető

25,5 kW / 463 Nm

Hajtómotor / Főorsó nyomaték

14 Nm / 28 Nm

Főorsókúp

DIN ISO 702-1 Nr. 6

Orsófurat

Ø 66 mm

Csúcsmagasság

300 mm

300 mm

Csúcstávolság

750 mm

1250 mm

Elfordulási Ø keresztszán

Ø 450 mm

Elfordulási Ø gépágy felett

Ø 600 mm

Főorsó fordulatszám

10 - 4.500 ford./perc

Szerszámhelyek száma

12 szerszámhely

Ismétlési / pozícionálási pontosság

± 0,005 mm / ± 0,005 mm
305 mm / 750 mm

305 mm / 1250 mm

+/- 50 mm

X- / Z-tengely előtoló sebesség

+/- 50 mm
24 m/perc

Szegnyeregkúp
Méret (h x sz x m)
Nettó tömeg

Szegnyereg
f lábpedál vagy program segítségével
hidraulikusan működtethető orsó
f masszív kialakítás, kiváló merevség

50 KVA (400 V)

Hajtómotor / Nyomaték (S1)

Y-tengely (opcionális) úthossz

programbillentyűvel az összes ablak
néhány gombnyomással vezérelhető
f tartós és robusztus

S 500 L

Teljes áramigény

X- / Z-tengely úthossz

CF kártya

f a 8 vízszintes és 8 függőleges

MT5
3.015 x 1.856 x 2.016 mm

4.114 x 1.856 x 2.016 mm

5600 kg

6400 kg
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f szabványosan kialakított rúdadagoló
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Nomura NN-16SB6
CNC automata esztergagép
f legjobb megmunkálási képesség Ø 16 alatti alkatrészekhez
f felfelé nyíló ajtó a könnyebb munkadarab kezeléséhez
f nagy hatékonyság, kedvező ár
Alapfelszereltség
Hűtőfolyadék-olaj leállás érzékelő
f Automatikusan leállítja a gépet, ha a hűtőfolyadék olajnyomása
a megadott szint alá csökken.
Túlfeszültség elleni védelem
f Megvédi az elektronikus áramkört a nagyfeszültségtől a
leállásig, például villámlásnál.
Főorsó terhelés észlelési mód
f Leállítja a gépet a főorsó hibáinak észlelésében, ha a standard
terhelés és a tényleges főorsó terhelés eltér.
Szerszámtörés-érzékelő (opció)
f Automatikusan észleli a törött szerszámot megmunkálás közben
és leállítja a gépet.
Ajtó biztonsági reteszelő kapcsoló
f Az elektromos szekrény fedelének kinyitásakor a fő árammegszakító kiold, és az áramellátás leáll.
Automatikus áramfelvétel
f Automatikusan kikapcsolja a gép árammegszakítóját, ha a gép az
automatikus működés közben bármilyen okból leáll.

Főorsó és szerszám pozíciók

Tengely

Z1

X1

Y1

Z2

Elmozdulás

110 mm

114 mm

255 mm

170 mm

-

Gyorsjárat

36 m/p.

36 m/p.

36 m/p.

36 m/p.

-

Műszaki adatok

Type 1

X2

Type 2

Max. esztergálható átmérő

Ø 16 mm

Max. esztergálható hossz

110 mm / 1 chuck

Max. átmenő orsófurat Ø

Ø 17 mm

Orsó fordulatszám
Mellékorsó befogási átmérő
Szerszámok száma
Max. fúrási teljesítmény
Max. menetfúrási teljesítmény
Gyorsjárati sebesség
Főorsó motor

max. 10.000 f/p.
Ø 16 mm
16
Ø 7 mm
M6
36 m/p.
2.2/1.5 kW

X1, Y1, Z1, Z2 tengely motor

0.5 kW

Hűtfolyadék szivattyú

0.25 kW

Hűtfolyadék tartály

70 liter

Méret

1775 x 950 x 1655 mm

Súly

1700 kg

Alap tartozékok

f furat szerszámtartó
f szerszámtartó
f forgó vezetőpersely
f forgó vezetőpersely meghajtó egység
f fúrótartó
f főorsó: tokmány hüvely/rugó/orsósapka
f mellékorsó: tokmány hüvely/rugó/orsósapka
f automatikus kikapcsoló készülék
f automatikus olajozó berendezés
f hűtőfolyadék szivattyú
f hűtőfolyadék áramlás érzékelő
f túlterhelés-érzékelő funkció
f ajtóreteszelő kapcsoló
f munkalámpa (LED)
f alkatrész elkapó
f szerszámkészlet
f szintező talp
f háromszínű figyelmeztető lámpa
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Opcionális tartozékok

f excenter fúró (ER16 X4)
f excenter fúró (ER11 X4)
f hosszú fúrótartó
f rögzített vezetőpersely
f szerszámtörés érzékelő
f szerszám-előbeállító
f szerszám légfúvás
f hátsó kilökő egység (kisebb, mint Ø13 mm)
f orsócső hüvely kis alkatrészekhez
f nagy méretű kenőanyag szivattyú 1,8 l
f forgácsszállító és forgácskocsi
f közepes nyomású hűtőfolyadék
f olajköd elszívó
f szerszámozás
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NOMURA NN-20
CNC automata esztergagép
f választható NC vezérlés (Mitsubishi, Fanuc)
f bővített szerszámopciók; excentrikus esztergaművelet
segédszerszámon

f vezető / fix persely (minimális maradékanyag a fix persely esetén)
f nagy pontosságú alkatrészekre tervezve
f nagy hatékonyság, kedvező ár

Műszaki adatok

NN-20

Max. esztergálható átmérő

Ø 20 mm

Max. esztergálható hossz

200 mm

Max. átmenő orsófurat Ø

Ø 24 mm

Orsó fordulatszám

max. 10.000 f/p.

Mellékorsó befogási átmérő

Ø 20 mm

Szerszámok száma

max. 21

Max. fúrási teljesítmény

Ø 10 mm

Max. menetfúrási teljesítmény

M8

Gyorsjárati sebesség

24 m/p.

Főorsó motor

2.2 kW

Y1, X2, Z2 tengely motor

0.5 kW

X1, Z1 tengely motor

1 kW

Hűtfolyadék szivattyú

0.25 kW

Hűtfolyadék tartály

110 l

Méret

2162 x 1090 x 1676 mm

Súly

2135 kg

Tengely

Z1

X1

Y1

Z2

X2

Elmozdulás

200 mm

133 mm

252 mm

263 mm

222 mm

Gyorsjárat

24 m/p.

24 m/p.

24 m/p.

24 m/p.

24 m/p.

NN-32 DB
CNC automata esztergagép
f komplex alkatrészek gyártására fejlesztett gép f növelt szerszámozás
f fordított szerszámelrendezés
f minimális hődeformáció és vibráció
f kiegyensúlyozott átmérő esztergálás
f egy darabból készített öntvény ágy
f a legjobb szerszámelrendezés a hasonló mod-

ellek között
Alapfelszereltség:

f furat szerszám
f palástfúró egység
f kézikerék (MPG)
f hűtőfolyadék egység
f forgó vezetőpersely
f fúrótartó
f szerszámtartó
f főorsó: tokmány hüvely/rugó/orsósapka
f mellékorsó: tokmány hüvely/rugó/orsósapka
Műszaki adatok

f automatikus kikapcsoló készülék
f automatikus olajozó berendezés
f hűtőfolyadék szivattyú
f hűtőfolyadék áramlás érzékelő
f túlterhelés-érzékelő funkció
f ajtóreteszelő kapcsoló
f munkalámpa (LED)
f alkatrész szállítószalag
f szintező talp
f háromszínű figyelmeztető lámpa
NN-32 DB

Max. esztergálható átmérő

Ø 32 mm

Max. esztergálható hossz

330 mm / 300 mm

Max. átmenő orsófurat Ø
Orsó fordulatszám
Mellékorsó befogási átmérő
Szerszámok száma
Max. fúrási teljesítmény
Max. menetfúrási teljesítmény
Gyorsjárati sebesség Z1, Y1, Y3, Z2, X2, Y2
Gyorsjárati sebesség X1, X3
Főorsó motor
X1, Y1, Z1, X3, Y3 tengely motor

Ø 34 mm
max. 8000 f/p.
Ø 32 mm
36
Ø 10 mm
M8
28 m/p.
20 m/p.
7.5/3.7 kW
1.0 kW

X2, Y2, Z2 tengely motor

1.0 kW

Hűtfolyadék szivattyú

0.25 kW
Z1

X1

Y1

Z2

X2

Y2

X3

Y3

Méret

3005 x 1310 x 2015 mm

Elmozdulás

300 mm

54 mm

451 mm

369 mm

227 mm

293 mm

54 mm

451 mm

Súly

3850 kg

Gyorsjárat

28 m/p.

20 m/p.

28 m/p.

28 m/p.

28 m/p.

28 m/p.

20 m/p.

28 m/p.

Hűtfolyadék tartály

205 l

Tengely
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Force one FCL-20 TTY ellenorsós, dupla revolverfejes, Y-tengelyes
CNC eszterga-központ

f minden meghatározó szerkezeti elem

(állvány, ágy, alap- és keresztszán,
és orsóházak) nagyszilárdságú,
feszültségmentesített Meehanite öntvényből készült
f a szokásosnál nehezebb gépállvány,
erős kereszt-bordázattal a hatékony
rezgéscsökkentés érdekében
f 45 fokos dőlésszögű gépágy
f nagy teljesítményű szervomotorok
közvetlenül az előfeszített golyóscsavarokhoz kapcsolódnak
f X- és Z-tengelyek lineáris
gördülővezetékkel biztosítják a nagyfokú merevséget, gyors előtolást
f 12 helyes szerszámtár, 0.6 mp-es
indexálási idő

ELLENORSÓ

FŐORSÓ

f SKF precíziós orsó és P4 precíziós csapágyak
f két, egymással szemben elhelyezkedő orsóházzal és két, egymástól
független keresztszánnal/revolverfejjel

f nagy teljesítményű szervomotorok közvetlenül az előfeszített
golyóscsavarokhoz kapcsolódnak

f X- és Z-tengelyek lineáris gördülővezetékkel biztosítják a nagyfokú
merevséget, gyors előtolást

f precíz golyósorsók és lineáris vezetékek révén nagysorozatú gyártási
feladatokhoz is alkalmas

Műszaki adatok

FCL - 20 TTY

Elfordulási Ø gépágy felett

780 mm

Max. esztergálható Ø

300 mm

Esztergálható hossz
Orsókúp (főorsó / ellenorsó)
Rúdáteresztés (főorsó / ellenorsó)
Hidraulikus tokmány (főorsó / ellenorsó)
X-tengely elmozdulás

290 mm
A2-6 / A2-5
Ø 51 mm / Ø 45 mm
Ø 210 mm / Ø 169 mm
185 mm

Z-tengely elmozdulás

342 mm

Y-tengely elmozdulás

+/- 40 mm

FORCE ONE BEMUTATÓ VIDEÓK
MEGTEKINTÉSÉHEZ OLVASSA BE
A QR KÓDOT!
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Force one FCL-t2 ellenorsós, dupla revolverfejes
CNC eszterga-központ
f az FCL-T2 egy nagy pontosságú, nagy teljesítményű, ikerorsós, iker-revolverfejes eszterga- és maróközpont
f kompakt szerkezeti kialakítás nagy merevségű, LM típusú görgős vezetékkel
f Y-tengely elmozdulás ±50 mm, akár 40 m/p. sebességgel, mely nagy hatékonyságot és stabilitást biztosít a munkadarab megmunkálás során

f 48 indexes pozíció van a felső és alsó teljesítményű torony konfigurációban, a rugalmas megmunkálás növelése
érdekében

f felszerelhető alkatrész-elkapóval és szállítószalaggal, portálos rakodó/ürítő rendszerrel, valamint 70 bar-os nagy-

nyomású hűtőfolyadék-szivattyúval, még az egyedülálló oszcillációs vágás is lehetséges, amely lehetővé teszi,
hogy az FCL-T2Y kiemelkedő hatékonyságot és megbízhatóságot mutasson a nagy sorozatú, automata megmunkáló
gyártósorokban

Műszaki adatok

FCL-T2

Elfordulási Ø gépágy felett

235 mm

Max. esztergálható Ø

230 mm

Esztergálható hossz
Orsókúp (főorsó / ellenorsó)
Rúdáteresztés (főorsó / ellenorsó)
Hidraulikus tokmány (főorsó / ellenorsó)

690 mm
A2-5 / A2-6
Ø 52 mm / Ø 65 mm
Ø 169 mm / Ø 210 mm

X-tengely elmozdulás

X1: 180 mm, X2: 185 mm

Z-tengely elmozdulás

Z1, Z2: 630 mm

Y-tengely elmozdulás

+/- 50 mm
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OPTImill 3X és 5X nyomtatófejek
Alakítsa CNC marógépét 3D nyomtatóvá!
f A géphez tartozó szoftver képes 3D modellek

f Az OPTImill 3X nyomtatófején található 2

konvertálására és betöltésére, továbbá ezeket a
modelleket a géppel kompatibilis G-kódra tudja
fordítani. Az alkatrészek a Cura Slice programmal
programozhatók és a gépnek továbbíthatók egy
kiegészítő szoftver segítségével.

fűtőelem és az OPTImill 5X fűtőgyűrűje 300°C-os
hőmérsékletet is el tud érni, tehát nyomtatószálak
széles palettáját tudja használni. Az olyan anyagok,
mint a poliamid (PA), politejsav (PLA), ABS polimer,
nejlon és karbon nem jelent gondot a nyomtató
számára.

f A CNC gép telepítési helyéből adódóan olyan

termékeket is ki tud nyomtatni, amire a többi
kereskedelmi forgalomban kapható nyomtató nem
képes. A CNC gép 24 órában képes megmunkálást
végezni, a gép állásidejét kiküszöbölve, profitot
termel, ha például éjszaka is tud dolgozni.

f A koncepciónk nagy előnye, hogy a huzal előtolást

az orsófordulatszám szabályozza. Így a sarkoknál
le lehet lassítani, majd a saroktól kifelé fel lehet
gyorsítani, ami nagyon kedvező megmunkálási eredményekkel jár. A hálós előnézetnek és az előtolás
szabályozásnak köszönhetően, sokkal gyorsabban
nyomtathat a kereskedelmi forgalomban kapható
versenytársakhoz képest úgy, hogy nem kell kompromisszumot kötnie a minőség vonatkozásában.
Több mint 3-szoros nyomtatási sebesség azonos,
vagy magasabb minőségben.

f Akár nagyobb, akár kisebb méretű 3D-s prototípu-

sokra vagy rendkívül bonyolult alkatrészekre van
szüksége, a rugalmasság és a sebesség, továbbá a
CNC-gép pontossága lehetővé teszi, hogy minden
eddiginél költséghatékonyabban és rugalmasabban
termeljen. A programozáshoz a Cura 3-D szoftvert
használtuk.

Alkalmazási területek

Modellek

Prototípusok

f A modellek különösen hasznosak, ha

Egy tételméretes gyártás

f A prototípusok lehetővé teszik a vállala-

a kézzel fogható terveket szeretne
készíteni.

tok számára, hogy jelentősen lerövidítsék
az új termékek fejlesztésére fordított
időt. Ezzel a hibák már korai stádiumban
korrigálhatók és hamarabb lehet fejlesztéseket eszközölni.

f Gyakran csak költségesen vagy egyál-

talán nem lehet bonyolult geometriájú
alkatrészeket és modelleket készíteni a
hagyományos, anyagleválasztási (forgácsolási) folyamatokkal. Különösen kis
mennyiségek esetén célszerű az additív
gyártásra áttérni.

Szállítási terjedelem

OPTIMILL 3X

f 2 db előtoló görgő nyomtatószálakhoz
f nyomtatószál orsó
f 0.4 mm-es nyomtató fúvóka
f nyomtatófej PID hőmérséklet szabályozással
f 230 V/24 V DC 15A tápegység

Kérje
ajánlatunkat!
Cikkszám: 3560010

Technikai paraméterek

OPTIMILL 5X

f 2 db 24 V-os, 100 W teljesítményű fűtőelem
f hőmérsékleti tartomány: 150 °C – 300 °C
f 2 db fűtőpatron OPTImill 3X-hez
f fűtőgyűrű OPTImill 5X-hez
f nyomtatási sebesség ± 75 mm/s

Műszaki adatok

Kérje
ajánlatunkat!
Cikkszám: 3560012

3X

5X

3 tengelyes marógépekhez

3 vagy 5 tengelyes marógépekhez

Extruder mérete

Ø 16 mm

Fűtőelem teljesítménye
Fűtőelem
Állítható hőmérséklet tartomány
Hőmérséklet szabályozás
Extrudálási sebesség
Környezeti hőmérséklet
Relatív páratartalom

Az OPTImill nyomtatófejek
bemutatóvideóit itt találja:

100 Watt / 24V
2 fűtőpatron

Fűtőgyűrű
150° - 300 °C

PID (proporcionális, integrál és differenciál)
a CNC marógép hajtási koncepciójától függően ± 75 mm/s
20°C - 30°C
nincs páralecsapódás
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Alkatrészek
f A pótalkatrész nyomtatás egy kedvelt

és költséghatékony megoldásnak
tekinthető, gyors rendelkezésre állással.
A tartósság növelése, vagy a további
előnyök érdekében az esetleges fejlesztések is integrálhatók.
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AXILE g6
Szimultán 5 tengelyes megmunkálóközpont
f 5X szimultán megmunkálás, SMART és IPAR 4.0 funkciókkal
f orsómozgatás 3 lineáris tengely mentén
f 2 szimmetrikus, szinkronizált tengelyen futó masszív konzol
f elfordítható forgástengelyekkel mozgatott gépasztal
f bölcső típusú forgó/billenő asztal direkt nyomatékmotor hajtással
f motororsó hajtású főorsó akár 240 Nm nyomatékkal és percenkénti 20.000 fordulatszámmal
f nagy gyorsulás (> 0,5 G) és megmunkálási sebesség (>40 m/p)

f optimális felépítés dupla golyósorsók és lineáris vezetékek
f holtjáték és nyúlásmenetes direkt hajtás
f dupla Heidenhain LC183 mérőlécek 0,0001 mm közvetlen elmozdulás mérés
f hengergörgős típusú INA vezetékek rendkívüli merevség, alacsony súrlódás a 3D maráshoz
f biztosítja a nagy rezgéscsillapítást a legfinomabb marási folyamatoknál is
f vezetékek mérete minden tengelyen 45 mm
f portál gerenda mozgatásnál dupla 45 mm C3 pontosságú golyósorsó

Alapfelszereltség

f orsón keresztüli hűtőfolyadék hozzávezetés (CTS)
f beépített orsó (20.000 f/perc, zsírkenésű csapágy)
f forgácskihordó
f vízhűtéses rendszer
f forgácsöblítő pisztoly
f klímaberendezés
f olajleválasztó
f lineáris skála a 3 tengelyen
f hőcserélő

SMART
machine

SAFETY

INTEGRATED

Safety
integrated

Ipar 4.0
opció

AXILE G6

Kérje
árajánlatunkat!

INFÓ & VIDEÓ

INFÓ & VIDEÓ

Német
komponensek

GÉPÁGY
− U alakú, zárt gantry
gépágy, a munkatér bármely
pontján nagy stabilitást biztosít,
automatizálható

AXILE G6 bemutató videók
f Megtekintéshez olvassa be a QR-kódot!
G6 - automata szerszámváltó (ATC)
Szerszámhelyek száma

60, 96 (48 x 2), 120 (60 x 2)

Max. szerszámhossz

300 mm

Max. szerszámátmérő

75 mm

Max. szerszámtömeg

8 kg

G6 műszaki adatok
Forgóasztal felső átmérő

600 mm

A dőléstengely

±120 fok

Asztal billentés (A) max. sebessége

80 f / perc

C forgástengely
Asztal forgatás (C) max. sebessége
Max. asztalterhelés
Munkadarab max. átmérő / magasság
X- / Y- / Z-tengely elmozdulás
X- / Y- / Z-tengely max. előtoló sebesség

360 fok
200 f / perc
600 kg
Ø 623 mm / 500 mm
650 mm / 750 mm / 500 mm
40 m / perc

Orsókúp

HSK A63 / ISO40

Max. fordulatszám

20000 ford./perc

PRECÍZ LINEÁRIS
GÖRGŐS VEZETÉKEK
− A merev szerkezeten nagy
sebességű mozgások
érhetőek el

NYOMATÉK MOTORRAL
HAJTOTT KÖRASZTAL
− 600 kg tehebírás, Ø 600mm
− Opc. esztergáló funkció:
Ø 500 mm / 1500 f/p / 38 kW
nyomatékmotor

FŐORSÓ

Teljesítmény S1/S6-40%

25/35 kW

− 3 lineáris tengely mentén

Nyomaték S1/S6-40%

86/130 Nm

mozog, azaz nagy terhelhetőségű

Pozícionálási / ismétlési pontosság
Méret (h x sz x m)
Nettó tömeg

0.008 mm / 0.005 mm
2970 x 4000 x 3035 mm

20.000 f/p / 135 Nm
vagy 15.000 f/p / 200 Nm

12.000 kg
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AXILE g8
5 tengelyes univerzális megmunkálóközpont Ipar 4.0-ra felkészítve
f közvetlen hajtású szervo motor (nincsenek ékszíjak vagy fogaskerekek)
f 3-tengelyes orsószekrény
f nagy teljesítményű beépített orsó 15.000 vagy 20.000 1/perc fordulattal
f elfordítható forgástengelyekkel mozgatott gépasztal
f tökéletesen zárt U-alakú ágyvezetékkel
f 2 szimmetrikus, szinkronizált tengelyen futó masszív konzol
f a géptest összes eleme kiváló minőségű öntvényből készült
f beépített forgácskihordó csatorna, közvetlenül az asztal alatt
f öntvény gépágy, ami a rezgéseket jól elnyeli, a hőt hatékonyan elvezeti

AXILE G8

Kérje
árajánlatunkat!

Alapfelszereltség
f orsón keresztüli hűtőfolyadék hozzávezetés 20 baros
nagynyomású szivattyúval (papírszűrővel)
f beépített orsó (20.000 f/perc, zsírkenésű csapágy)
f forgácskihordó
f vízhűtéses rendszer
f forgácsöblítő pisztoly
f klímaberendezés
f olajleválasztó
f lineáris skála a 3 tengelyen
f hőcserélő

SMART
machine

SAFETY

INTEGRATED

Safety
integrated

Ipar 4.0
opció

INFÓ & VIDEÓ

INFÓ & VIDEÓ

Német
komponensek

GÉPÁGY
− U alakú, zárt gantry
gépágy, a munkatér bármely
pontján nagy stabilitást biztosít,
automatizálható

AXILE G8 bemutató videók
f Megtekintéshez olvassa be a QR-kódot!
G8 - automata szerszámváltó (ATC)
Szerszámhelyek száma

48 / 96 / 120

Max. szerszámhossz

300 mm

Max. szerszámátmérő

75 mm

Max. szerszámtömeg

8 kg

PRECÍZ LINEÁRIS
GÖRGŐS VEZETÉKEK
− A merev szerkezeten nagy
sebességű mozgások
érhetőek el

G6 műszaki adatok
Asztal átmérő

800 mm

A-tengely billentés

±120 fok

C-tengely forgatás

360 fok

Max. asztalterhelés
X- / Y- / Z-tengely elmozdulás
X- / Y- / Z-tengely max. előtoló sebesség

1300 kg
670 mm / 820 mm / 600 mm
60 m / perc

Orsókúp

HSK A63

Hajtás

beépített

Orsófordulatszám

15000; 20000 f./perc

Motorteljesítmény

30/46; 25/40 kW

Pozícionálási pontosság
Ismétlési pontosság
Méret (h x sz x m)
Nettó tömeg

0.008 mm
0.005 mm
3565 x 4410 x 3779 mm

NYOMATÉK MOTORRAL
HAJTOTT KÖRASZTAL
− 1.300 kg teherbírás, Ø 800 mm
− Opc. esztergáló funkció:
Ø 500 mm / 1.500 f/p / 38 kW
nyomatékmotor

FŐORSÓ
− 3 lineáris tengely mentén
mozog, azaz nagy terhelhetőségű
20.000 f/p / 135 Nm
vagy 15.000 f/p / 200 Nm

18.000 kg
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INTELLIGENS AUTOMATIZÁLÁSI MEGOLDÁSOK
f A gyártók ma számos kihívással - mint például a globális digitális gazdaság növekedése, f A digitalizált intelligens automatizálási megoldások lehetővé teszik a gépész szakemaz intenzív verseny, a megnövekedett költségek, a tapasztalt munkaerő hiánya - néznek
berek számára, hogy az intelligens gyártás révén növeljék a működési hatásfokot és
szembe, ezért mindenki rugalmas gyártási megoldást keres a termelékenység és a profit
termelékenységet, optimalizálják az energia- és személyzeti költségeket, továbbá
növelése érdekében. Az AXILE ezért olyan automatizálási rendszert dolgozott ki, mely
folyamatos (24/7) személyzet nélküli gyártást érjenek el, jelentősen növelve ezzel a
megfelel ezen piaci igényeknek.
megtérülést.
f Az OPC UA protokoll és az umati (univerzális szerszámgép interfész) platformmal
f Az AXILE Digitalizált Intelligens Automatizálás innovatív, automatikus palettaváltó
megoldásainak és rugalmas gyártási rendszereinek kínálatából áll, melyet a szabadalkompatibilis AXILE digitalizált intelligens automatizálási megoldásai a harmadik felek
maztatott SMT™ és ART™ technológiáik támogatnak. Ezek az élvonalbeli technológiák
termékeinek, megoldásainak és rendszereinek teljes ökoszisztémájába integrálhatók.
a valós idejű menedzsment, elemzések és intelligens eszközök segítségével optimalizálják a teljesítményt, biztosítanak rugalmasságot a teljes körű ügykezelés sikeréhez.

f A G6 Robot egy 2 tengelyes robotizált paletta adagoló alaprendszert tartalmaz,
amelyhez az akár 20 palettát kezelni képes tároló illeszthető, 30-tól 220 kg-ig
terjedő teherbírással. A felhasználók szabadon választhatnak a 8, 10, 16 és 20 palettás tárolórendszer-kapacitások között, hogy a gép jobban megfeleljen a gyártási
követelményeknek.

f A G6 APC 2 vagy 6 palettás váltórendszert tartalmaz, ami a 12 és a 36 palettás FMS
tárolórendszerrel is integrálható. Az FMS rendszerrel összekapcsolt munkavégzés során
a berendezés 1-3 gépre és 2 töltőállomásra is bővíthető.

f Az AXILE automatizálási rendszer a munkadarabot a gép
front- és hátoldala között mozgatja.
f A rakodóállomás a gép hátoldalán található, hogy a gépkezelők be- és kirakhassák a munkadarabokat, miközben a
gép a frontoldalon a forgácsolást végzi.
f Amikor a megmunkálási folyamat befejeződik, a munkadarab hátra kerül a tárolóba további ellenőrzéshez.
f Ezzel egy időben az előgyártmány átkerül a frontoldalra,
és indulhat újra a forgácsolás.
f Az AXILE Digitalizált Intelligens Automatizálás segít
minimalizálni a felesleges állásidőket, növeli a munka
hatékonyságot, csökkenti az energiaköltségeket és javítja
az általános termelékenységet.
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AXILE g6 MPC
5 tengelyes megmunkálóközpont motorizált palettacserélővel és -tárral
f a G6 MPC kompakt alapterülete és portál kialakítása révén ideális megoldást nyújt kisebb alkatrészek,
például járókerekek, lapátok, gyűjtőcsövek, perselyek, tengelyek stb. hatékony megmunkálására

f 2- vagy 6-palettás kivitelben rendelhető
f a motorizált palettacserélő a munkadarabok be- és kirakodását megmunkálás közben végzi a gép hátsó
részében

f ezzel az automatizált megoldással csökkenthető a leállási idő, a napi termelékenység növelése mellett
f miközben a gép a hét minden napján 24 órában megállás nélkül dolgozik, a gépkezelők betölthetik a
munkadarabokat, a kész alkatrészeket pedig kivehetik, megvizsgálhatják, ellenőrizhetik

f a két palettaváltós modell esetében 12, 24 vagy 36 paletta kezelésére képes FMS rugalmas
gyártórendszer kialakítására is lehetőség van, 1-3 géppel és 2 adagoló állomással bővítve

f G6 MPC motoros palettacserélő rendszerrel
f 2 vagy 6 palettás kivitel
f paletta méret: 500 x 500 mm

G6 MPC műszaki adatok
Asztal átmérő

500 mm

Max. asztalterhelés

400 kg

X- / Y- / Z-tengely elmozdulás
X- / Y- / Z-tengely max. előtoló sebesség
Orsófordulatszám (standard)
Motorteljesítmény
Orsófordulatszám (opcionális)
Motorteljesítmény

650 mm, 850 mm, 500 mm
36 m/perc
20.000 ford./perc
25/40 kW
15.000 ford./perc
30/46 kW

G6 MPC alap tartozékok

G6 MPC opcionális tartozékok

f orsó, orsón keresztüli hűtőfolyadék hozzávezetéssel (CTS)
f beépített orsó (20.000 ford. / perc – zsírkenésű csapágy)
f forgácskihordó
f orsón keresztüli hűtőfolyadék hozzávezetéssel 20 baros

f CTS hűtőfolyadék-tartály 70 baros szivattyú nyomással
f automatikusan beforduló ablak
f mérő-tapintó fej
f szerszám-beállító
f automata szerszámváltó vezérlőpult
f olajköd-gyűjtő és újrahasznosító egység

nagynyomású szivattyúval (papírszűrővel)

f vízhűtéses rendszer
f forgácsöblítő pisztoly
f klímaberendezés
f olajleválasztó
f lineáris skála a 3 tengelyen
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AXILE g6 RPC
5 tengelyes megmunkálóközpont 2-tengelyes robottal, paletta-tárral
f a G6 RPC kompakt alapterülete és portál kialakítása révén ideális kisebb alkatrészek
hatékony megmunkálásához

f az adagoló állomás a gép hátoldalán található, így a kezelők elvégezhetik a munkadarabok ki- és berakodását, miközben a megmunkálás a gép elejében zavartalanul zajlik

f egy 2-tengelyes robot szállítja a munkadarabokat a gép és egy külön tartóterület között
f mindez, akár 0/24 órás személyzet nélküli gyártást tesz lehetővé
f 8 (munkadarab max. mérete 500 x 305 mm; max. tömege 220 kg),
10 (munkadarab max. mérete 400 x 305 mm; max. tömege 220 kg),
16 (munkadarab max. mérete 230 X 305 mm; max. tömege 98 kg) vagy
20 paletta (munkadarab max. mérete 160 x 250 mm; max. tömege 30 kg) számára tud
helyet biztosítani

f amikor a megmunkálási folyamat befejeződik, a gép a munkadarabot – ellenőrzés céljából – a hátsó rész felé
továbbítja, ezzel egyidejűleg viszont újabb munkadarab kerül előre megmunkálásra

f segít a gyártóknak csökkenteni a megmunkálás során esetlegesen felmerülő időkiesést, növeli a munkahatékonyságot, csökkenti a villamos energia és az anyagok költségét, növeli a termelékenységet

G6 RPC műszaki adatok
Asztal átmérő

600 mm

Max. asztalterhelés

600 kg

X- / Y- / Z-tengely elmozdulás
X- / Y- / Z-tengely max. előtoló sebesség
Orsófordulatszám (standard)
Motorteljesítmény
Orsófordulatszám (opcionális)
Motorteljesítmény

650 mm, 850 mm, 500 mm
36 m/perc
20.000 ford./perc
25/40 kW
15.000 ford./perc
30/46 kW

G6 RPC alap tartozékok

G6 RPC opcionális tartozékok

f orsó, orsón keresztüli hűtőfolyadék hozzávezetéssel (CTS)
f beépített orsó (20.000 ford. / perc – zsírkenésű csapágy)
f forgácskihordó
f orsón keresztüli hűtőfolyadék hozzávezetéssel 20 baros

f CTS hűtőfolyadék-tartály 70 baros szivattyú nyomással
f automatikusan beforduló ablak
f mérő-tapintó fej
f szerszám-beállító
f automata szerszámváltó vezérlőpult
f olajköd-gyűjtő és újrahasznosító egység

nagynyomású szivattyúval (papírszűrővel)

f vízhűtéses rendszer
f forgácsöblítő pisztoly
f klímaberendezés
f olajleválasztó
f lineáris skála a 3 tengelyen
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AXILE DC 12
portál típusú 5 tengelyes megmunkálóközpont
f rendkívül igénybe vevő, nagy sebességű megmunkálásokra kifejlesztve
f nagy és nehéz munkadarabok pontos megmunkálására, komplex kontúrozására nyújt lehetőséget
f nagy átmérőjű körasztal 2,5 tonnás terhelhetőséggel
f öntöttvas gépágy
f az automata egyensúly kompenzációs rendszer (SCBS) növeli a gép stabilitását
f a golyósorsókat a szinkron szervomotorok direktben, szíj- és fogaskerék-áttétel nélkül hajtják
f a nyomatékmotoros asztalforgatás nagy dinamikát és hosszú távon nagy pontosságot eredményez
f négy görgővezetővel szerelve, melyek biztosítják a merevséget bármilyen megmunkálási irányban

f német gyártmányú KESSLER motororsó
f főorsó-csapágyazás külön hűtőkörrel, mely olajbefecskendezéssel juttatja a hűtő- és kenőanyagot
közvetlenül a csapágyak gördülőelemeihez

f TPC – főorsó hőtágulás kompenzáció
f SVS – orsórezgés felügyelet
f INA 55/55/45 mm görgős vezetékek, zsírkenéssel
f 0,0001 mm Heidenhain mérőlécek (minden lineáris tengelyen)

AXILE DC12

Kérje
árajánlatunkat!

SMART
machine

SAFETY

INTEGRATED

Safety
integrated

Ipar 4.0
opció

Német
komponensek

f X-, Y-, Z-tengely úthossz:
2.200, 1.400, 1.000 mm
f főorsó fordulatszám:
20.000 f/p. (standard) vagy
16.000 f/p. (opció)
f kompatibilis CNC vezérlők:
Fanuc, Heidenhain, Siemens

AXILE DC12 körasztal
f 1200 mm átmérőjű körasztal, 2500kg terhelhetőséggel
f nyomatékmotoros asztalforgatás - nagy dinamikát és hosszú távon nagy pontosságot eredményez
INFÓ & VIDEÓ

INFÓ & VIDEÓ

AXILE DC12 bemutató videók
f Megtekintéshez olvassa be a QR-kódot!
DC12 műszaki adatok
Forgóasztal felső átmérő
B dőléstengely
B-tengely max. sebesség
C forgástengely
C-tengely max. sebesség
Max. asztalterhelés
X- / Y- / Z-tengely elmozdulás
X- / Y- / Z-tengely max. előtoló sebesség

1200 mm
±110 fok
100 f / perc
360 fok
100 f / perc
2500 kg
2.200 / 1.400 / 1.000 mm
36 m / perc

Orsókúp

HSK A63 / ISO40

Max. fordulatszám

20000 ford./perc

Teljesítmény S1/S6-40%
Nyomaték S1/S6-40%
Pozícionálási / ismétlési pontosság
Méret (h x sz x m)
Nettó tömeg

45/45 kW
130/160 Nm
0.005 mm / 0.005 mm
8000 x 5100 x 5700 mm
28.000 kg

Ipar Napjai | Mach-Tech | 2022. május 10-13 | Optimum Hungária Kft.

IPAR NAPJAI 2022 -

A technológia az átalakuláshoz itt van.

AXILE DC 12 MPC
portál típusú megmunkálóközpont automata palettacserélővel
f a 2500 kg maximális terhelhetőségű és dupla oszlopos kialakítású DC12 nagyobb
alkatrészek, mint például nagyobb méretű turbinakerekek, integrált lapátos
forgórészek és lapátok megmunkálásához lett kifejlesztve
f forgóasztala és nyomatékmotoros feje könnyebb hozzáférhetőséget biztosít a
repülőgép gyártásban gyakran előforduló összetett geometriákhoz
f az AXILE saját fejlesztésű intelligens automatizálási rendszerével rendelkezik,
mely innovatív palettacserélő-megoldásokból, rugalmas gyártási rendszerből áll,
a szabadalmaztatott SMT™ és ART™ technológiák támogatásával

AXILE DC12 MPC

Kérje
árajánlatunkat!

INFÓ & VIDEÓ

f A kétoszlopos (portál típusú) 5X digitalizált intelligens automatizálás kifejezetten azoknak a fel-

használóknak készült, akik nagyméretű munkadarabokat vagy nagyobb és nehezen forgácsolható
anyagokat - mint például személyautó lökhárító fröccsöntő szerszámokat, a repülőgép hajtóművek
nagyméretű turbinalapátjait és szélturbina lapátokat - szeretnének megmunkálni.
f A termék ideális megoldás azoknak az ügyfeleknek, akik nem csak nagy megmunkálási kapacitást
keresnek, hanem olyan intelligens gyártási megoldásokra is szükségük van, amelyek folyamatos
(24/7) megmunkálásra képesek, a termelékenység és profit növelése érdekében, váratlan leállás
nélkül.
f A kétoszlopos 5X digitalizált intelligens automatizálás fő piacai a fröccsöntő szerszám gyártás, az
autóipar, a repülőgépipar és az energia szektor.
f A kétoszlopos 5X digitalizált intelligens automatizáláshoz intelligens felügyeleti rendszer tartozik,
ami a szervezet ERP vagy MES rendszerébe integrálható az automatikus készlet nyilvántartás és

termelésirányítás elérése érdekében.

f Az intelligens felügyeleti technológia integrációja biztosítja a megmunkálási pontosságot és a valós
idejű gépállapot-elemzést bárhol, hordozható eszközökön keresztül, az egyszerű kezelés, valamint a
gyors és pontos stratégia készítés érdekében.
f A 24 órás energiafelügyeleti funkció képes rögzíteni a gép energiafogyasztását, és lehetővé teszi a
felhasználók számára az energiafogyasztás állapotának hatékony nyomon követését.
f A felhasználóbarát platformon keresztül az energiafelhasználási problémák könnyen beazonosíthatók, hogy hatékony energiafogyasztási tervet lehessen készíteni az energiatakarékosság és a
szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében.
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Averex HS 450 K
Nagysebességű vízszintes megmunkálóközpont
f nagy X/Y/Z elmozdulás: 640/610/680 mm
f kiemelkedően magas gyorsjárat 60 m/perc, kiemelkedően nagy gyorsulás 1g+
f nagy kiterjedésű munkadarabok: Ø 785 mm / 1000 mm
f hőmérséklet kompenzáció (főorsó, golyósorsó, csapágyak)
f nagy fordulatszámú, nagy nyomatékú főorsó megoldások (15.000 rpm / 37 kW
/ 249 Nm, 12.000 rpm / 3 0kW / 287 Nm vagy 20.000 rpm / 22 kW / 60 kW)

f 200 utasításos előretekintő (Look Ahead) program feldolgozás

f manual Guide 0i
f 1° index asztal vagy ( opcionálisan ) 0,001° folyamatos NC-körasztal
f 46 (opc. 60 és 80) tárhelyes szerszámcserélő
f extra gyors szerszámcsere (1,2 mp szerszámtól-szerszámig)
f 2 palettás automatikus palettacserélő (5 mp)
f főorsón keresztüli hűtés (CTS 30 bar, opc. 70 bar)
f Fanuc vezérlés

AVEREX HS 450 K

Kérje
árajánlatunkat!

EGYBEN KIÖNTÖTT
BORDÁZOTT
GÉPÁGY

NAGY NYOMATÉKÚ
FŐORSÓ
15.000RPM

AUTOMATIKUS
PALETTACSERÉLŐ
( APC ) KÉT PALETTÁS

THK® GÖRGŐS
VEZETÉKEK

Averex HS 540i GTS
vízszintes megmunkálóközpont
f nagy X/Y/Z elmozdulás: 800/800/800 mm
f kiemelkedően magas gyorsjárat 60 m/perc, kiemelkedően nagy gyorsulás 1G
f nagy kiterjedésű munkadarabok: Ø 800 mm / 1000 mm
f hőmérséklet kompenzáció (főorsó, golyósorsó, csapágyak)
f nagy fordulatszámú, nagy nyomatékú főorsó megoldások
(15.000 rpm / 37 kW / 249 Nm)

f 200 utasításos előretekintő (200 Blocks Look Ahead) program feldolgozás

f 0,001° forgatható NC-körasztal (66.6 rpm)
f 80 tárhelyes automata szerszámcserélő
f extra gyors szerszámcsere (1 mp szerszámtól-szerszámig)
f 2 palettás automatikus palettacserélő (5 mp)
f főorsón keresztüli hűtés (CTS 30 bar)
f Fanuc MPro I (0i-MF) vezérlés

EGYBEN KIÖNTÖTT
BORDÁZOTT
GÉPÁGY

NAGY NYOMATÉKÚ
FŐORSÓ
15.000RPM

AUTOMATIKUS
PALETTACSERE ( APC )
5 MP ALATT

THK® GÖRGŐS
VEZETÉKEK

Ipar Napjai | Mach-Tech | 2022. május 10-13 | Optimum Hungária Kft.

IPAR NAPJAI 2022 -

A technológia az átalakuláshoz itt van.

21

Averex HS 630 i
Nagysebességű vízszintes megmunkálóközpont
f X- / Y- / Z-tengely úthossz 1050 mm / 900 mm / 1020 mm
f körasztal pozícionálása 1 ° (Teljes 0.001 ° )
f maximális munkadarab súly 1200 kg / paletta
f munkadarab átmérő 1000 mm
f munkadarab magasság 1300 mm
f orsó-asztal távolság 80-980 mm
f orsóhomlok-asztal távolság 50-1070 mm
f pozícionálási pontosság 0,010 mm
f ismétlési pontosság 0,006 mm

f 630 mm x 630 mm paletta méret, paletták száma: 2 vagy 6
f szerszámkúp méret BT50 Taper Big Plus®
f B tengely 1 ° indexelés (Standard)
f gyorsjárat 50 m/perc (THK™ Görgős csapágy)
f gyorsulás X / Y / Z tengely 0.7G / 1.4G /0.9G
f 60 helyes szerszámtár, szerszámcsere idő 2 mp.
f alap orsó 10.000 f/p. (37/45 kw), beépített orsó direkt hajtású
f orsóhűtő 600 Nm forgatónyomatékkal
f orsón keresztüli hűtőfolyadék 30 bar (70 bar opcionális)

AVEREX HS 630 I

Kérje
árajánlatunkat!

EGYBEN KIÖNTÖTT
BORDÁZOTT
GÉPÁGY

NAGY NYOMATÉKÚ
FŐORSÓ
15.000RPM

AUTOMATIKUS
PALET TACSERÉLŐ
( APC ) KÉT PALETTÁS

THK® GÖRGŐS
VEZETÉKEK

AVEREX APC
Automata palettacserélő rendszer
f hidraulikus hajtás
f leitsztult design
f megbízható működés
f egyszerűen karbantartható

f alapgép palettacserélővel és szerszámtárral

f gyors paletta cserélési idő:
f HS-450k - 7 mp.
f HS-540i GTS - 5 mp.
f HS 630i - 15 mp.

f terhelhetőség palettánként:
f HS-450k - 500 kg
f HS-540i GTS - 550 kg
f HS 630i - 1200 kg

f 6 palettás tár (500 x 500 mm)
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Microcut HBM-4T
Horizontál fúró-marómű
f T vázra épülő fúró-marómű
f a nagy teljesítményt a masszív öntvények, a görgős lineáris vezetékek és a nagy méretű
golyósorsók csapágyazása biztosítja

f opcióként szögfej, homlokmaró és univerzális fej is rendelhető.
f a Ø130 mm átmérőjű főorsó hüvely 700 mm-re kinyúlik a W tengely mentén, amivel a
mélyfúrási technológia könnyen megvalósítható

f az 1400 x 1600 mm méretű asztalra 8 t tömegű munkadarab is rögzíthető
f a szerszámtárban 60 szerszám fér el, ATC cserélője kétkaros és 500 mm hosszú szerszám
f a tengelyek mozgástartományai is jelentősek: 2000/2000/1400 mm az X/Y/Z irányokban
is elfér benne
f kétfokozatú hajtóművel szerelt akár 56 kW teljesítményű főorsóval is rendelhető, melynek f asztala 0.001°-os folyamatos NC asztal
f Z irányú mozgást az oszlop négyszögvezetéken csúszva végzi
fordulatszáma 35-3000 f/perc között szabályozható
f a hajtómű akár 4100 Nm-re sokszorozza a forgatónyomatékot
f a többi tengelyen görgős lineáris vezetékek segítik a mozgást

Microcut HBM-4T

Kérje
árajánlatunkat!

7800 mm

4600 mm

42 t

ASZTAL

FŐORSÓ

MUNKATÉR

VEZÉRLÉS

OPCIÓK

XY
Z

f méret: 1400 x 1600 mm
(opcionálisan:
1600 x 1800 mm)
f indexálhatóság: 0.001°
f asztal magasság: 1280 mm
f terhelhetőség: 8.000 kg
f T hornyok:
24 H8 / 160 mm / 9

f hüvely átmérő: 130 mm
W tengely (hüvely)
f löket: 700 mm
f teljesítmény: 22 / 30 kW
(opcionálisan 37 / 56 kW)
f fordulat: 35-3000 f/p
f nyomaték: 1450 / 1976 Nm
f tartományok:
2 fokozat (1:2 / 1:6)
f szerszámkúp: ISO50

Tengely elmozdulások:
f X (asztal keresztirány):
2000 mm
f Y (orsószekrény függőleges):
2000 mm
f Z (torony asztalra merőleges
mozgás): 1400 mm

Választható vezérlések:
f Heidenhain TNC 640
f Siemens 840 Dsl
f Fanuc 31i / 32i
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f vezérlés opciók
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Zayer kairos Horizontál / vertikál mozgóoszlopos marómű
nagy teljesítményű marási megmunkálásokra kifejlesztett
f a Zayer megmunkálógépeit nagy megelégedéssel használják olyan vezető német gyártók, melyeknél a
szigorú tűréssel rendelkező produktivitás elsőszámú szempont

f a gép univerzális forgácsoló munkákhoz, elsősorban acélszerkezetből vagy öntöttvasból készült
nagyméretű és nehéz munkadarabok megmunkálásra szolgál

f a gép fő eleme a fix ágy, amelynek az edzett vezetékein görgős papucsokon az állvány hosszirányban

mozog (X koordináta), ezen függőleges irányban mozdul a négy oldalon azonos görgős papucsokkal
megvezetett orsóházat tartalmazó gerenda (Z koordináta)
f a gerenda vízszintesen kitolható (Y koordináta), amelyen helyezkedik el az automata fejeket fogadó
fejcserélő lemez platform
f a platformra direkt módon csatlakoznak a különféle igényeket kiszolgáló megmunkálófejek
f a géphez rendelhető különféle körasztal, melyek opcionálisan alkalmasak Y irányú mozgás végzésére

ZAYER KAIROS

Kérje
árajánlatunkat!

Zayer Xios
Ágyvezetékes maróközpont

f a gép fő eleme a fix ágy, amelyre épül az oszlop. ezen függőleges irányban mozdul a négy oldalon azonos görgős papucsokkal megvezetett orsóházat tartalmazó gerenda (Z koordináta)

f alapkivitelben az asztal végzi az X koordinátájú hosszmozgást
f a gerenda vízszintesen kitolható (Y koordináta), amelyen helyezkedik el az automata fejeket
fogadó fejcserélő lemez platform

f a platformra direkt módon csatlakoznak a különféle igényeket kiszolgáló megmunkálófejek
f a XIOS G verzió körasztallal szerelt

ZAYER XIOS

Kérje
árajánlatunkat!
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Zayer thera
Mozgó portálos fix asztallal
ZAYER THERA műszaki adatok
Asztal max. hossza

3.500 - 20.500 mm

Távolság az oszlopok között

3.000 mm (opc. 4.000-5.000 mm)

Keresztirányú mozg.tartomány

3.750 (opc. 4.750-5.750)

Függőleges mozgástartomány

1.250 (opc. 1.500) mm

Megmunkálási sebesség
Gyorsjárati sebesség

20 m/perc
X: 20 m/perc Y/Z: 50 m/perc

Főorsó fordulat

6.000 f/p.

Asztal terhelhetőség

15.000 kg/m2

DIREKT KIHAJTÁS
450- OS FEJ
( OPCIÓ 300)

ZAYER THERA

Kérje
árajánlatunkat!

RENDELHETŐ FEJEK
MOTORORSÓ

MEGMUNKÁLÁSI PÉLDÁK

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK
0.0010

ECO

ICAL

a

a

a

45º FEJ (szabadalmaztatott)

Környezettudatos,
energiatakarékos megoldások

f automatikus fej forgatás, indexálás
0,001º-onként / folyamatos

f szerszám automatikus indexelése bármilyen
pozitív szögben

f könnyű programozás
f pontos gyors megmunkálás

LINEÁRIS GÖRGŐS vezetékek
a

f takarékos zsírkenés
f súly csökkentés
f energiatakarékos hajtásrendszer
f környezetkímélő hűtőközeg

f nagy merevség
f geometriai beállítások

VPD
Végeselem módszerrel
tervezett konstrukció

a

tervezett elemeknek köszönhetően nincs
szükség elektronikus kompenzációra

Dinamikus stratégia választás
f megmunkálási stratégiához

illeszkedő ciklusok választása

f PONTOS megmunkálás
f NAGYOLÓ megmunkálás
f SIMÍTÓ megmunkálás

300 FEJ ( SZABADALMAZTATOTT )

IPAR 4.0

a

a

Indexálás 0,0010-onként / folyamatos

f nagyon pontosan és aprólékosan meg-

erőktől függően

D/S

és nagy dinamika

a

kompenzálása

f a fej automatikus ellenőrzése a fellépő

a

f kiemelkedő merevség
f szimmetria: geometriai stabilitás

egyszerűen elvégezhetők
f előfeszítés könnyen állítható
f egyszerűen cserélhető kocsik

ellenőrizhető

f a fej elállítódásának automatikus

RAM
Mind a négy oldalról
vezetett gerenda

Állítható előfeszítéssel

Fej kalibráció
f fej geometria bármikor könnyen

Adatgyűjtésre felkészítve

f szerszám automatikus indexelése bármilyen

f gép és termelési adatok gyűjtése, feldolgo-

f kis távolság a forgás középponttól, nagy

f termelés optimalizálása
f termelékenység növelése
f meghibásodások hatékonyabb megelőzése
f állásidők csökkentése

pozitív szögben, 30º-ig negatív szögekben
pontosság

f nehezen hozzáférhető részek komplex
megmunkálása
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Zayer ares
Portál típusú marógép mozgó kereszttartóval és asztallal
f automatikus fej kalibráció
f 30° fej folyamatos vagy 0,001°onkénti indexálás (360.000 pozíció)
f lineáris görgős vezetékek állítható előfeszítéssel
f különféle típusú marófejek cserélhetősége
f mind a négy oldalról vezetett gerenda
f szimmetria: geometriai stabilitás és nagy dinamika
f környezettudatos, energiatakarékos megoldásokkal kialakított gép
f könnyű programozhatóság komplex megmunkálás esetén is
Alap felszereltség:
f forgácsszállító
f hűtőfolyadék tartály 22 + 5 bar
f automatikus marófej csere

RENDELHETŐ FEJEK

ECO

300 FEJ ( SZABADALMAZTATOTT )

a

a

Környezettudatos,
energiatakarékos megoldások
f takarékos zsírkenés
f súly csökkentés
f energiatakarékos hajtásrendszer
f környezetkímélő hűtőközeg

VPD
a

Indexálás 0,0010-onként / folyamatos
f szerszám automatikus indexelése bármilyen
pozitív szögben, 30º-ig negatív szögekben

f kis távolság a forgás középponttól, nagy
pontosság
f nehezen hozzáférhető részek komplex
megmunkálása
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Végeselem módszerrel
tervezett konstrukció
f nagyon pontosan és aprólékosan meg-

tervezett elemeknek köszönhetően nincs
szükség elektronikus kompenzációra
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Palmary GU 32100
Csúcsköszörűgép
f deformáció mentes kiváló minőségű, hőkezelt
öntvény gépágy

f minden vezeték automatikus kenéssel rendelkezik,

az elmozdulások ezért extrém finomak,
a kopásállóság pedig maximális
f kényelmes kezelést és jelentősen megnövelt termelékenységet is eredményezhet
a könnyen kezelhető, üzembiztos NC vezérlés, akár
sorozatgyártásról, akár kis sorozatú, rugalmas
gyártásról van szó
f a főorsó nagy precizitású hidrosztatikus csapágyai
nagy pontosságot, merevséget és csendes futást
eredményeznek
f a főorsó tengelye és az asztal szögbeállítható,
lehetővé téve a kúpos megmunkálást
f precíziós golyósorsó szervomotor meghajtással

CSÖKKENTET T
BEÁLLÍTÁSI IDŐ

MINDEN FURAT- ELEM
MEGMUNKÁLÁSÁRA

OPCIÓKÉNT
MÉRŐRENDSZERREL

Az NC vezérlés egyszerű kezelése könnyen megtanulható, csak a szükséges beállítások elvégzéséhez kialakított menürendszere van.

A lehajtható furatköszörű kiegészítő egység alkalmas furat belső fal, furat
A hatékony gyártás érdekében az NC vezérléssel összekötött aktív
fenék, munkadarab homlok felület köszörülésére.
munkadarab mérőrendszerrel is fölszerelhető a gép. Ezáltal a munkadarab
átmérője a köszörülési feladat közben is ellenőrizhető.

Palmary OCD 3260
Extomax cnc csúcsköszörűgép
f a gép szerkezete minőségi Meehanit szürkeöntvényből hőkezeléssel, a

csúszófelület indukciós edzéssel készül a maximális stabilitás érdekében

f az ágyszerkezet súlypontja alacsonyan van, mely növeli a stabilitást
f a szánvezetékek nagy frekvencián edzett és precíziósan köszörültek, ezáltal
rendkívül kopásállóak

f a nikkel-króm molibdén ötvözetű főorsó többféle hőkezelési eljárás után

külső felületén HRC62 belsejében HRC 25-30 keménységű ezáltal rendkívül
szívós és hosszú élettartamú
f az orsó tengelye preciziós kézzel hántolt bronz hidrosztatikus csapágyakon
fut, ami magas sebességet tesz lehetővé, alacsony hőtermelés mellett, a
megfelelő olajfilm megelőzi a fém fémmel való érintkezését, ezzel garantálja
a kimagasló élettartamotés hosszantartó pontosságot
f a szánvezetékek kenését a továbbfejlesztett automatikus olajzórendszer
végzi, ezáltal a mozgás rendkívül simán működik, az előtolás és a köszörülés
pontossága kiváló
f az opcionálisan rendelhető mérőlécekkel pontosabb pozícionálás érhető el

NIKKEL- KRÓM MOLIBDÉN ÖTVÖZETŰ
FŐORSÓ HRC62 FELÜLETI KEMÉNYSÉGGEL
A nikkel-króm molibdén ötvözetű főorsó többféle hőkezelési eljárás
után külső felületén HRC62 belsejében HRC 25-30 keménységű ezáltal
rendkívül szívós és hosszú élettartamú.

MINŐSÉGI MEEHANITE SZÜRKEÖNTVÉNY
EDZETT CSÚSZÓFELÜLETEKKEL

KÉZZEL HÁNTOLT, HIDROSZTATIKUS
CSAPÁGYAZÁSÚ ORSÓ TENGELY

Alacsony súlypontú öntött hőkezelt ágyszerkezet, precíziósan köszörült
kopásálló szánvezetékek.

Az orsó tengelye precíziós kézzel hántolt bronz hidrosztatikus csapágyakon fut, ami magas sebességet tesz lehetővé, alacsony hőtermelés mellett,
a megfelelő olajfilm megelőzi a fém fémmel való érintkezését, ezzel
garantálja a kimagasló élettartamot és hosszantartó pontosságot (0,5 um).

Ipar Napjai | Mach-Tech | 2022. május 10-13 | Optimum Hungária Kft.

IPAR NAPJAI 2022 -

A technológia az átalakuláshoz itt van.

27

Palmary PC csúcsnélküli palástköszörűk
Szervó és NC-szervó kivitelben
S (szervó) széria ismérvei:
f az S-szériában az alapkiviteltől eltérően a szabályzó kereket egy AC
szervómotor hajtja
f szervómotor teljesítménye:
f PC-12S gépeknél: 1,3 kW
f PC-16S / 18S /1810S-nél: 2,1 kW
f PC-20S/PC24S-nél: 2,9 kW
f ez a kialakítás alacsonyabb fordulatot és nagyobb nyomatékot tesz
lehetővé, ami jobb kezelhetőséget és egyszerűbb beállítást eredményez
f a fentiektől eltekintve a technikai adatok teljesen megegyeznek az
alapkivitelű gépek adataival
NC-S (NC vezérelt szervómotoros) széria ismérvei:
f felhasználóbarát felület. Kezelése könnyen elsajátítható
f érintőképernyővel vezérelhető
f PLC programvezérlés a nagy pontosság érdekében
f szervómotor végzi az előtolást
f változtatható sebességű meghajtó kerék
f csökken a beállításra fordított idő, ezáltal megnő a termelékenység
f az S-NC széria technikai eltérése az S szériától a szervómotorok
erősségében van:
f PC-12S-NC gépnél: 1,3 kW
f PC-18S-NC és PC-1810S-NC-nél: 3,75 kW
f PC és PC-20S-NC és PC24-nél: 3,75 kW
Modell

PC–1810

PC–18S/PC18S-NC

PC–20S/PC-20S-NC

PC–24S/PC-24S-NC

Cikkszám

71PC-1810

71PC-18S/71PC-18-NC

71PC-20S/ 71PC-20S-NC

71PC-24S/ 71PC-24S-NC
1-100 mm

Köszörülési átmérő

1-80 mm

1-80 mm

1-80 mm

40–150 mm

40–150 mm

40–150 mm

-

1500 ford./perc

1500 ford./perc

1200 ford./perc

1550 ford./perc

Ø455 x 255 x Ø228,6 mm

Ø455 x 305 x Ø228,6 mm

Ø510 x 205 x Ø304,8 mm

Ø610 x 205 x Ø304,8 mm

13–308 (10 fokozat)

10–300 (fokozat nélkül)

13–308 (10 fokozat)

15–300 (fokozat nélkül)

Megnövelt köszörülési átmérő
Köszörűkorong sebessége
Köszörűkorong mérete
Támasztókorong motor sebessége (f/p)
Támasztókorong billenőszöge

+5° ~ -3°

Támasztókorong fordítószöge

±5°

Támasztókerék motorja (kW)

1,5 × 6 P

2,1 szervómotor

2,2 × 6 P

3,5 szervómotor

Gép nettó tömege

3000 kg

2900 kg

3700 kg

4500 kg

Palmary FCL-12 / FCL-18 /FCL-20 csúcsnélküli palástköszörűk
CNC kivitelben
f a gép szerkezete minőségi Mechanite szürkeöntvényből készül a maximális
stabilitás érdekében

f a szánvezetékek nagy frekvencián edzett Turcit-B bevonattal ellátott és precízen
megmunkált darabok, ezáltal rendkívül kopásállóak

f a köszörűkerék és a meghajtókerék orsója speciális, (SNCM-220) edzett acélötvözetből készült

f az orsó felületének keménysége a HRC 62 értéket is meghaladja; ez teszi a
gépet különlegesen tartóssá és alkalmassá az ipari használatra

f az orsók csapágyait és a szánvezetékeket egy hűtővel ellátott központi automatikus hidraulika-rendszer keni

f az orsók csak akkor lépnek működésbe, ha a csapágyak kenése megfelelő, ezt
egy nyomáskapcsoló biztosítja

f a kenőolaj a szánvezetékekről rézcsöveken keresztül visszajut egy gyűjtőtartályba, így a gép tiszta marad és megfelel az ISO-14000 környezetvédelmi
előírásnak
f a köszörűkorong szabályzó egységének alsó szánvezetéke konkáv fecskefarok
kialakítású ezáltal kiemelkedő stabilitást ad
f Fanuc vezérlővel szállítva (a következő műveletek ellátása a szervómotorokkal):
f köszörűkorong felszabályozás vertikális - horizontális irányba
f támasztókorong felszabályozás vertikális irányban
f köszörűkorong horizontális mozgatása
f támasztókorong felső vagy alsó vezetőszáron való mozgatása
Modell

FCL–12

FCL–18

FCL–20

Cikkszám

71FCL12

71FCL18

71FCL20

Köszörülési átmérő

1–40 mm

1–60 mm

1–60 mm

Megnövelt köszörülési átmérő
Köszörűkorong sebessége
Köszörűkorong mérete

30–60 mm

40–150 mm

40–150 mm

1900 ford./perc

1500 ford./perc

1200 ford./perc

Ø305 x 150 x Ø120

Ø455 x 205 x Ø228,6

Ø510 x 205 x Ø304,8

Támasztókorong billenőszöge

+5° ~ -3°

Támasztókorong fordítószöge

±5°

Támasztókorong motorja

1,5 kW

3,5 kW

3,5 kW

Felső szán előtolása

4 mm/f

3,5 mm/f

3,5 mm/f

Alsó szán előtolása

7 mm/f

9 mm/f

9 mm/f

Gép nettó tömege

1700 kg

2900 kg

3700 kg

Szállított tartozékok:
f támasztókorong felfogatással (gépre szerelve)
f köszörűkorong felfogatással (gépre szerelve)
f rövid munkadarabok tartására szükséges eszköz
f hosszú átmenő darabok támasztásához szükséges eszköz
f standard elektromos berendezés (gépre szerelve)
f hidraulika tartály szivattyúval és olajhűtővel
f hűtőfolyadék tartály szivattyúval
f koronglehúzó gyémánt 2 db (szerelve)
f géplámpa
f kezelőszerszámok
f automatikus munkadarab adagoló berendezés
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FSM széria
precíziós síkköszörűgépek felületcsiszoláshoz, NC vezérlésű függőleges előtolással
f precíziós felületcsiszolási munkákhoz az ipari szektorban
f elektromágneses szorítólemez a munkadarab rögzítéséhez,
f maximális merevség és stabilitás a feszültségmentes, utólag izzíbeleértve az automatikus mágnesezési funkciót
f minden szán és orsó automatikus központi kenéssel
tott, öntöttvas konstrukciónak köszönhetően
f kiváló minőségű orsó precíziós kúpgörgős csapágyakkal (2 µm
f a “Turcite-B” bevonattal ellátott V-lapos vezetők rendkívül
koncentritás)

garantálnak

f porálló, halogén munkalámpa teljesen érintésbiztos, vízsugarak
ellen védett IP65 szerint

egyenletes, alacsony súrlódású mozgást és maximális pontosságot

f második csiszolókorong karima a szállítási terjedelem részét
képezi

munkaasztal (sz x h): 250 x 500 mm
köszörűkorong méret: 180 x 13 x 31,7 mm
max. munkadarab tömeg: 190 kg

FSM 2550

FSM 4080

munkaasztal (sz x h): 400 x 800 mm
köszörűkorong méret: 406 x 50 x 127 mm
max. munkadarab tömeg: 255 kg

Alapfelszereltség
f elektromágneses asztal
f automatikus demagnetizáló
f halogén munkalámpa (IP65)
f hűtőfolyadék berendezés
f párhuzam szabályzó
f szintező csavarok
Szállított tartozékok
f köszörűkorong
f köszörűkorong felfogatótárcsa
f korongkiegyensúlyozó
f kezelőszerszámok

Műszaki adatok
Munkaasztal méret

munkaasztal (sz x h): 300 x 600 mm
köszörűkorong méret: 355 x 38 x 127 mm
max. munkadarab tömeg: 215 kg

FSM 3060

FSM 1545
Kérjen
ajánlatot!

FSM 2045
Kérjen
ajánlatot!

FSM 2550
Kérjen
ajánlatot!

FSM 3060
Kérjen
ajánlatot!

FSM 4080
Kérjen
ajánlatot!

Cikkszám: 3931545

Cikkszám: 3932045

Cikkszám: 3932550

Cikkszám: 3933060

Cikkszám: 3934080

FSM 1545

FSM 2045

FSM 2550

FSM 3060

FSM 4080

FSM 4080

150 x 450 mm

200 x 450 mm

250 x 500 mm

300 x 600 mm

400 x 800 mm

400 x 800 mm

Max. orsó-asztal távolság

450 mm

450 mm

500 mm

500 mm

550 mm

550 mm

Asztalsebesség

5-25 m/p.

5-25 m/p.

5-25 m/p.

5-25 m/p.

5-25 m/p.

5-25 m/p.

Max. munkadarab súly
Orsó fordulatszám
Köszörűkorong (Ø x szél. x furat)
Motor teljesítmény
Hidraulikus szivattyú teljesítmény
Méretek (h x sz x m)
Tömeg

110 kg

110 kg

190 kg

215 kg

250 kg

250 kg

2900 f/p.

2900 f/p.

2900 f/p.

1450 f/p.

1450 f/p.

1450 f/p.

180 x 13 x 31,7 mm

180 x 13 x 31,7 mm

180 x 13 x 31,7 mm

355 x 38 x 127 mm

406 x 50 x 127 mm

406 x 50 x 127 mm

1,5 kW (400 V)

1,5 kW (400 V)

1,5 kW (400 V)

3,75 kW (400 V)

3,75 kW (400 V)

3,75 kW (400 V)

0,75 kW

0,75 kW

0,75 kW

0,75 kW

1,5 kW

1,5 kW

1900 x 1300 x 1700

2080 x 1200 x 1800

2250 x 1400 x 1800

2650 x 1550 x 1800

3450 x 2050 x 1900

3450 x 2050 x 1900

900 kg

950 kg

1350 kg

1700 kg

3250 kg

3250 kg
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Síkköszörű tartozékok

f AD 5 vezérlés

f köszörűkorong felfogató tárcsa

f elektromágneses munkaasztal

f automatikus demagnetizáló
készülék

f automatikus demagnetizáló
készülék vezérlőpanel

f párhuzam szabályzó korong
lehúzó

f halogén munkalámpa (IP65)

f automatikus keresztelőtolás
vezérlés

f 0,37 kW-os hidraulika egység

f hűtőfolyadék berendezés

f automatikus papírszűrővel ellátott hűtőrendszer

f mágneses hűtőfolyadék rendszer
automatikus papírszűrővel

f függőleges gyorsjárat

f teljesen zárt burkolat (csak gyári
szereléssel)

f hátsó fröccsenés védelem

f első és hátsó fröccsenés védelem

Opcionális tartozékok:

f mágneses hűtőfolyadék berendezés

Automatikus előtolórendszer AD5

Az FSM sorozatú modellt egyidőben 2 tengelyt működtető automatikus
előtolás vezérléssel (AD 5) szereltük fel.
Síkköszörülési és beszúróköszörülési funkciók vezérelhetők, továbbiakban
kiszikráztatási idő megadása, az elektromágneses asztal bekapcsolása,
demagnetizálása, vezérelhető a kezelőpultról

Gyorselőtolás
Lassú előtolás

Gyorsjárat
Megemelt poz.

Léptető üzemmód

Sík köszörülés

Kezdőpozíció
Durva előtolás

Keresztköszörülés
f a köszörülés befejezéséhez
simításhoz és tisztításhoz

Műveletek
száma
Műveletek
száma

Finomelőtolás

Szikrázás

Műveletek
száma

Keresztelőtolásos beszúró köszörülés
f horony köszörüléshez
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ACCUTEX AL 600SA
Lineármotoros szikraforgácsológép
f az X, Y mozgásokat lineármotoros hajtással az asztal végzi precíz lineáris vezetékekeken
f az U, V, Z mozgásokat a fej hajtja végre
f lineármototoros hajtás, mely holtjátékmentesen teljesen zárt rendszerben fut, valós 0,1 um-os
elmozdulást tesz lehetővé, a legjobb ismétlési pontosságot biztosítva

f surlódásmentes mozgás, magas hatékonyság, biztonságos ütközésvédelem
f a lineármotorok 0,1 um-es lépésmozgatásához saját fejlesztésű 0,1 um-es lineáris mérőrendszer
f a gyors és pontos elmozdulás a kisülési hézag beállítási pontosságát megnöveli, így a vágósebesség 8~10%-kal nő

f egyszerűen programozható vezérlés, folyamatos pálya szimuláció, jól kezelhető pályagörbe
nagyítás, adatbázisából felvehető (programba illeszthető) vágási paraméterek

f a különböző vágási adatokhoz, huzalvastagsághoz, szöghöz és anyagvastagsághoz igazodva a

vezérlő automatikusan optimalizálja a paramétereket, hogy a legmegfelelőbb sebesség tartományban maradjon, a pontosság és a felületi érdesség megtartása mellett

TECHNIKAI ADATOK
f max. munkadarab méret: 990 x 620 x 295 mm
f max. munkadarab súlya: 550 kg
f X-, Y-tengely úthossz: 600 x 400 mm
f U-, V-tengely úthossz: 100 x 100 mm
f Z-tengely úthossz: 300 mm
f max. merülési kapacitás: 300 liter

f méretek (sz x h x m): 2480 x 2980 x 2210 mm
f vízrendszer kapacitás: 900 liter
f huzaltekercs súly: 10 kg
f max. kúpvágási szög (H = 100): 21°
f tömeg: 3700 kg

ACCUTEX AU 300i
huzalos szikraforgácsológép
Nélkülözhetetlen gép a kompromisszumok nélküli szikraforgácsoláshoz!
A felhasználók igényeit előtérbe helyezve kifejlesztett, az ár-érték arány optimális megválasztásával
gyártott modell, megfelelve az aktuális ipari standardoknak.
Főbb jellemzői a precíz és gyors elmozdulások mellett, a nagy termelékenység, a könnyű
kezelhetőség, az értékállóság és az alacsony energia felhasználás. Mindezek eléréséhez a legkorszerűbb
gyártási módszerekkel kivitelezett alkatrészekből épített megmunkálógép. A gép és vezérlőegysége a
több mint 15 év folyamatos szikraforgácsolás érdekében történt sikeres fejlesztések és szabadalmaztatott technikai megoldások eredményeképpen vált a legmagasabb igényeket is kielégítő, a világ minden
részén kedvelt szikraforgácsoló gépévé.

TECHNIKAI ADATOK
f max. munkadarab mérete: 765 x 535 x 215 mm
f max. munkadarab súlya: 300 kg
f X-, Y-tengely úthossz: 350 x 250 mm
f U-, V-tengely úthossz: 80 x 80 mm
f Z-tengely úthossz: 220 mm
f használható huzalméretek: 0,15–0,33 mm
f együttesen elmozduló tengelyek X/Y/U/V
f hajtási rendszer 5 tengely, AC hajtásrendszer
f mx. szögvágás: ± 22,5°
f vízrendszer kapacitás: 220 liter

f felületi érdesség: Ra 0,30~0,35 / opc. 0,08 μm
f max. vágási sebesség: 250 mm2/perc; 330
mm2/perc opcionális

f vezérlés: 64 bites PC
f memória: 128 MB CF kártya
f kijelző: 15” TFT érintőképernyő
f vezérelt tengelyek: 5 tengely / 6 tengely
opcionális

f megmunkálási pontosság: 0,001 mm / 0,0001
mm opcionális

ACCUTEX AP 6040
Lineár motoros huzalos szikraforgácsológép
Az Accutex huzal szikraforgácsológépek legnagyobb merevségű gépágya. A gép fejlesztése során
végeselem analízis alkalmazásával, a legkorszerűbb lineár motorok és legpontosabb mérőrendszerek
használatával létrehozott huzalszikraforgácsoló gép. Az asztal fixen áll a gépágyon és az oszlop végzi
az X és Y mozgásokat ezáltal az asztal terhelhetősége elérheti az 1000 kg-ot és ekkora terhelésnél is
tartható a 2,5 µm- es visszaállási pontosság.

ALAPFELSZERELTSÉG
f SD Master

(magas ismétlési és pontossági méretek)
f AWT automatikus huzalbefűző rendszer
f Windows CE vezérlés színes érintőképernyővel
f XY tengelyeken lineár motor
f 0.1μm felbontású üveg-mérőléc

f ütközésvédelem XYUV tengelyeken
f automatikus lenyíló ajtó biztonsági zárral
f nagy teljesítményű szűrt víztartállyal,
hűtőrendszerrel

f 0,1 mm-es huzalhasználat
f AVS automatikus feszültség szabályzó

TECHNIKAI ADATOK
f max. munkadarab méret

(h x sz x m): 1050 x 775 x 345 mm
f max. munkadarab súly: 1000kg
f X x Y elmozdulás: 600 x 400 mm
f U x V elmozdulás: 160 x 160 mm
f Z elmozdulás : 350 mm

f max. vágási kúp: ±32˚ / H100 mm
f max. huzaltömeg: 16 kg
f méretek (h x sz x m): 2312 x 2795 x 2371 mm
f víztartály mérete: 1000 l
f tömeg: 4000 kg
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NEUAR C50
tömbös szikraforgácsoló C tengellyel
f könnyű programozás ikonok (ábrák) segítségével
f szimultán 3 tengely, lineáris vezetékek
f nagy precizitású golyósorsók
f beépített memória és merevlemezes adattároló
f nagy pontosságú Heidenhain lineáris

munkálás

f G és M kódú programozás dialógus szerkesztési
funkcióval

f 48 féle megmunkálási mód, 60 munkadarab koord.

memória
f opcionálisan rendelhető szerszámcserélő (4 / 6
elmozdulásmérőkkel szerelve
f lettős direkt rendszerű szűrőrendszer
szerszámhellyel)
f vektor, szög és letörés szikraforgácsolási funkciók f C-tengelyű elfordulás, szögbeállásos megf alprogram szerkesztési funkció
munkálás, menet-, fog- és spirális megmunkálás,
f négyszög, kör, LORAN hiperbola és pálya meghengerfurat vagy négyszögbővítés

TECHNIKAI ADATOK
f munkatartály méretei: 940 x 550 x 350 mm
f munkaasztal méretei: 630 x 360 mm
f X, Y, Z tengely elmozdulás: 400 x 300 x 300 mm
f orsó - asztal közötti távolság: 410 mm
f max. munkadarab tömeg: 500 kg
f max. elektróda tömeg: 50 kg
f dielektrikum szükséglet: 300 liter
f max. megmunkálási sebesség: 420 mm3/perc

f min. kopási érték: < 0.1%
f a legjobb felület: < Ra 0.12 μm
f max. kimeneti áram: 50 A
f bemeneti teljesítmény: 3,3 KVA 380 V, 3 fázis,
50 Hz

f méretek (h x sz x m): 1550 x 1400 x 2250 mm
f nettó tömeg: 1450 kg

Neuar HC60Q E2
Tömbös szikraforgácsológép C-tengellyel
f gyors és egyszerű programbevitel színes

képernyőn a megmunkálási ikonok méreteinek
megadásával az új AE II. expert system programozási rendszer segítségével
f nagy pontosságú (0.001 mm) Heidenhain
lineáris elmozdulásmérőkkel szerelve
f az 1um-es pontossághoz nagy precizitású
PMI golyósorsók és Schneeberger lineáris
vezetékek
f C tengellyel felszerelve

f 0.5 A-s áramkör a legjobb felületi minőség
eléréséhez

f 4 helyes szerszámcserélővel felszerelve
f ETHERCAT kommunikáció és új fejlesztésű

generátor segítségével 30-50 %-os ciklusidő
csökkenés
f munkatér ajtó automatikus mozgása
f kompakt kivitel (vezérlés, generátor,
hűtőtartály a géppel egybe építve)
f könnyen megtanulható vezérlés

TECHNIKAI ADATOK
f C tengely 0-360°
f lökethossz X- / Y- / Z-tengelyen:
400 / 300 / 350 mm

f munkaasztal méretei: 650 x 400 mm
f tartály méretei: 960 x 560 x 350 mm
f max. munkadarab súly: 1500kg
f max. elektróda tömeg: 30 / 200kg
f max. megmunkálási sebesség: 420 mm3 / p.

f ATC4 automatikus szerszámcsere rendszer
f elektróda kompenzáció funkció X, Y, Z, C
f több LORAN ORBIT funkció
f legjobb felületi édesség Ra < 0,1 µm
f max. generátor teljesítmény 45 A
f gép méretei (h x sz x m):
1.465 x 1.690 x 2.360 mm

f tömege: 1.850 kg

OM SD 550 CNC W
Startlyukfúró szikraforgácsológép
f könnyen kezelhető digalógus vezérlés 12” színes kijelzővel
f CNC vezérléssel
f automatikus elektróda kompenzáció, DXF fájlok beolvasása
f opcionális automatikus szerszámcserélő
f speciális orsók DC szervó motorral hajtva a maximális pontosság érdekében
f elektróda elhajlás érzékelő
f nagy nyomású pumpa, nyomásvezérléssel

ALAPFELSZERELTSÉG
f szűrőegység saválló víztartállyal
f 1 mm-es elektródavezető
f elektróda tartó Ø 0,1-3,0 mm
f X, Y tengelyeken 1 µm lineáris mérőléc
f X, W tengelyeken encoderek

f X, Y, Z, tengelyeken dupla előfeszítésű
golyósorsó

f nagy teljesítményű generátor
f kalibráló rúd

TECHNIKAI ADATOK
f lökethossz X- / Y- / Z-tengelyen: 550 / 400 / 350 mm
f a munkaasztal méretei: 800 x 450 mm
f max. munkadarab súly: 1000kg
f víztartály mérete: 80 l
f max. generátor teljesítmény: 60 A
f tömege: 1.950 kg
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MTBS Széria
könnyen kezelhető, pontos és gyors működésű Motoros táblaolló
f masszív, robusztus, hegesztett szerkezet
f kiváló minőségű, forgatható kés, rozsdamentes acél vágására
f lemeztartó karok rozsdamentes acélból transzfer golyókkal a kön- f masszív lemeztartó rúd anyagbarát gumibetétekkel
f a hátsó rész fényfüggönnyel védett
nyű anyagmozgatás érdekében
f rögzített vezetésű felső gerenda állítható lapos vezetőkkel
f vezérlés vészleállítóval rendelkező, mozgatható lábpedállal
f LED-es vágóvonal megvilágítás és hosszúkás furatok a felső burko-

MTBS B
f manuális vágási hézagbeállítás
f 7,5 kW-tól csillag-delta indítással
f 750 mm-es, motorizált hátsó ütköző
f hátsó ütköző hajtás frekvenciaváltóval, fékes motorral,
golyósorsókkal

MTBS M
f 750 mm-es hátsó ütköző kézikerékkel és analóg számlálóval

laton a vágóél optimális láthatósága érdekében

f masszív, 1000 mm-es oldalütköző skálával, T-horonnyal

MTBS 1540-40 B

MTBS 1350-30 M

MTBS 2550-40 B - opcionális kiegészítőkkel
MTBS 2550-40 B
Manuálisan állítható hátsó ütköző

Cserekés-készlet MTBS B

Cikkszám

Cserekés-készlet MTBS 1350-30 B

3887240

Cserekés-készlet MTBS 1540-40 B

3887241

Cserekés-készlet MTBS 2100-40 B

3887242

Cserekés-készlet MTBS 2550-40 B

3887243

Cserekés-készlet MTBS 3130-30 B

3887244

MTBS B kiegészítők (gyári szereléssel)

Cikkszám

Kis alkatrészek csúszdája, fiókkal előre történő kidobáshoz (max. 300 x 300 mm)

3887200

Pneumatikus vékony lemez tartóeszköz

3887201

Központi kenés kézi pumpával

3887210

MTBS B kiegészítő

Cikkszám

Motorizált hatsó ütköző hosszabbítása 750 mm-ről 1000 mm-re

3887211

Állítható szögütköző 0-180°

3887220

MTBS 1350-30 M

MTBS 1350-30 B

MTBS 1540-40 B

MTBS 2100-40 B

MTBS 2550-40 B

MTBS 3130-30 B

Kérje
árajánlatunkat!

Kérje
árajánlatunkat!

Kérje
árajánlatunkat!

Kérje
árajánlatunkat!

Kérje
árajánlatunkat!

Kérje
árajánlatunkat!

Cikkszám: 3815512

Cikkszám: 3815513

Cikkszám: 3815515

Cikkszám: 3815520

Cikkszám: 3815525

Cikkszám: 3815530

Műszaki adatok

MTBS 1350-30 M

MTBS 1350-30 B

MTBS 1540-40 B

MTBS 2100-40 B

MTBS 2550-40 B

MTBS 3130-30 B

1350 mm

1350 mm

1540 mm

2050 mm

2550 mm

3050 mm

Max. lemezvastagság (400 N / mm²)

3,0 mm

3,0 mm

4,0 mm

4,0 mm

4,0 mm

3,0 mm

Max. lemezvastagság (700 N / mm²)

1,5 mm

1,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

1,5 mm

Hátsó ütköző

750 mm

750 mm

750 mm

750 mm

750 mm

750 mm

Vágási szög

2,2°

2,2°

2,0°

1,8°

1,8°

1,5°

Vágás percenként

40

40

40

38

38

38

Motor teljesítmény

3 kW

3 kW

5,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

Méret (h x sz x m)

1920 x 1920 x 1110 mm

1920 x 1920 x 1110 mm

2170 x 2160 x 1280 mm

2730 x 2160 x 1280 mm

3170 x 2160 x 1280 mm

3760 x 2160 x 1280 mm

1.150 kg

1.150 kg

2.200 kg

2.600 kg

3.000 kg

3.600 kg

Max. munkaszélesség

Súly
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MTBS-T motoros táblaolló széria
NC vezérlésű hátsó ütközővel, pneumatikus lemeztartóval, előre vagy hátra kapcsolható lemezkidobással
f pneumatikus lemeztartó karok, kapcsolóval állíthatóak, hogy hátul- f nehéz és robusztus acélszerkezet hegesztett konstrukcióban
ra vagy előlre csússzon a levágott lemez
f állandó, alacsony vágási szög az optimális vágási eredményért
f hátsó ütköző 750 mm, golyósorsóval hajtva
f 1000 mm-es oldalütköző skálával és T-hornyokkal
f lemeztartó karok rozsdamentes acélból transzfer golyókkal a kön- f két anyagtartó kar 500 mm-es hosszban, T-hornyokkal
nyű anyagmozgatás érdekében
f golyós tartóasztal a könnyebb anyagtovábbítás érdekében
f 7,5 kW-tól csillag-delta indítással
f vágási hézagbeállítás nóniusz gyűrűvel
f hátsó ütköző Maper HT071 pozícióvezérléssel, digitális kijelzővel f kiváló minőségű kés (rozsdamentes acélhoz is alkalmas)

X pneumatikus lemeztartó kapcsolóval a lemezek csúsztatási irányának
kiválasztásához: a gép kezelője állíthatja be, hogy a levágott lemez hátulra vagy
előre csússzon

f LED-es vágási terület megvilágítás
f mozgatható lábpedál vészleállító kapcsolóval
f mozgó alkatrészek alacsony karbantartási igénnyel
f Siemens és Schneider elektromos alkatrészek

X CE szerinti hátsó terület védelem
oldallemezekkel és fénysorompóval

X vezérlőpanel a gép bal oldalán

MTBS 2550-40 T

Kiegészítők (gyári szereléssel)

Cikkszám

Központi kenés kézi pumpával

3887210

Motorizált hatsó ütköző hosszabbítása 750 mm-ről 1000 mm-re

3887211

Lemeztartó kar 300 kg-ig

Cikkszám

MTBS 1350-30 T-hez

3887225

MTBS 1540-40 T-hez

3887226

MTBS 2100-40 T-hez

3887227

MTBS 2550-40 T-hez

3887228

MTBS 3130-30 T-hez
MTBS 3130-40 T-hez

MTBS 1350-30 T

MTBS 1540-40 T

Cserekés-készlet MTBS B

Cikkszám

MTBS 1350-30 T-hez

3887240

MTBS 1540-40 T-hez

3887241

MTBS 2100-40 T-hez

3887242

MTBS 2550-40 T-hez

3887243

MTBS 3130-30 T-hez

3887244

MTBS 3130-40 T-hez

3887245

3887229

MTBS T kiegészítő

Cikkszám

3887229

Állítható szögütköző 0-180°

3887220

MTBS 2100-40 T

MTBS T széria szállított tartozékok
f LED vágóvonal megvilágítás
f 1.000 mm-es oldalütköző skálával és
T-horonnyal
f 750 mm-es, motorizált hátsó ütköző
f pneumatikus lemeztartó kapcsolóval a lemez
hátulra vagy előlre kicsúsztatásához
f rozsdamentes acél lemeztámaszok transzfer
golyókkal

MTBS 2550-40 T

MTBS 3130-30 T

MTBS 3130-40 T

Kérje
árajánlatunkat!

Kérje
árajánlatunkat!

Kérje
árajánlatunkat!

Kérje
árajánlatunkat!

Kérje
árajánlatunkat!

Kérje
árajánlatunkat!

Cikkszám: 3815613

Cikkszám: 3815615

Cikkszám: 3815620

Cikkszám: 3815625

Cikkszám: 3815630

Cikkszám: 3815631

Műszaki adatok

MTBS 1350-30 T

MTBS 1540-40 T

MTBS 2100-40 T

MTBS 2550-40 T

MTBS 3130-30 T

MTBS 3130-40 T

1320 mm

1530 mm

2090 mm

2530 mm

3100 mm

3080 mm

Max. lemezvastagság (400 N / mm²)

3 mm

4 mm

4 mm

4 mm

3 mm

4 mm

Max. lemezvastagság (700 N / mm²)

1,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

1,5 mm

2,5 mm

Max. munkaszélesség

Hátsó ütköző munkaútja

600 mm

750 mm

750 mm

750 mm

750 mm

750 mm

Hátsó ütköző sebessége

28 mm/mp.

28 mm/mp.

28 mm/mp.

28 mm/mp.

28 mm/mp.

28 mm/mp.

Oldalütköző hosszúsága

1000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

Vágási szög

2,2°

2°

1,8°

1,8°

1,5°

1,5°

Vágás percenként

40

40

38

38

38

38

Lemeztartó karok száma

2 db.

2 db.

2 db.

2 db.

3 db.

3 db

Vágási hézag állítás min.

0,05 mm

0,05 mm

0,05 mm

0,05 mm

0,05 mm

0,05 mm

Vágási hézag állítás max.

0,3 mm

0,4 mm

0,4 mm

0,4 mm

0,3 mm

0,4 mm

Hátsó ütköző motor teljesítménye

0,37 kW

0,37 kW

0,37 kW

0,37 kW

0,37 kW

0,37 kW

Motor teljesítmény

3 kW

5,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

Méret (h x sz x m)

2070 x 2120 x 1110 mm

2320 x 2360 x 1280 mm

2880 x 2360 x 1280 mm

3320 x 2360 x 1280 mm

3910 x 2360 x 1280 mm

3910 x 2500 x 1500 mm

1190 kg

2240 kg

2650 kg

3050 kg

3660 kg

5000 kg

Súly
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HTBS BASIC S hidraulikus lemezolló széria
Érintőképernyős NC vezérléssel, motoros vágási hézag beállítással
Alap felszereltség:
f CybTouch 8 NC vezérlés érintőképernyős kezelőpanellel, forgókaron
f NC vezérlésű hátsó ütköző (5-1000 mm) golyósorsóval
f fénysorompó-védelem a hátsó területhez
f motoros vágási hézag állítás a vezérlőről
f 1500 mm-es oldalsó ütköző skálával és T-hornyokkal

f 1000 mm-es elülső anyagtartó karok T-hornyokkal
f műanyag bevonatos anyagleszorító eszköz az anyag védelme

Kiegészítő lehetőségek:

f támasztókar, oldalsó vagy hatsó ütköző hosszabbítás
f kézi vagy automatikus központi kenés
f pneumatikus lemeztartó rendszerek
f olajhűtő vagy olajfűtő
f kis alkatrész terelő kézi vagy pneumatikus nyitással
f transzfer golyók az oldalsó ütközőben és az első tartókarokban

f állítható szögütköző
f lézeres vágóvonal jelölő
f elülső fénysorompó ujjvédelem helyett
f kiegészítő elülső támasztó karok
f kiegészítő oldalsó ütköző a jobb oldalon
f szervo motor a hatsó ütközőhöz

- IPAR NAPJAI 2022

f rozsdamentes acél vágására alkalmas kés
f a felső kés kettő, az alsó kés négy vágóéllel
f Schneider és Mitsubishi elektromos alkatrészek
f kiváló minőségű, Duplomatic és KLC hidraulikus alkatrészek
f lemeztartó karok rm. acélból, integrált transzfer golyókkal
f vágási vonal megvilágítás

érdekében

f vágási hossz beállítás a vezérlővel
f 1000 mm-es, kinyitható ujjvédő ablakbetéttel
f lemez-csúszda a hátsó területnél

X 1000 mm-es
kinyitható
ujjvédő
ablakbetéttel

X standard vezérlés
Cybelec CybTouch 8

HTBS BASIC S 3006

HTBS BASIC S SZÉRIA

Kérje
árajánlatunkat!

Műszaki adatok - HTBS BASIC S
Cikkszám

2006

2010

2506

2510

3006

3010

3013

3016

4006

4010

4013

4016

4205020

4205021

4205026

4205027

4205030

4205031

4205032

4205033

4205040

4205041

4205042

4205043
4060

Max. munkaszélesség

mm

2060

2060

2560

2560

3060

3060

3060

3060

4060

4060

4060

Max. lemezvastagság (400 N / mm²)

mm

6

10

6

10

6

10

13

16

6

10

13

16

Max. lemezvastagság (700 N / mm²)

mm

4

6

4

6

4

6

8

10

4

6

8

10

24

12

22

12

20

12

12

10

12

10

8

6

°

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,8

2

1,2

1,5

1,8

2
1000

Löketszám percenként a teljes vágási hosszban
Vágási szög
Hátsó ütköző

mm

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

mm/mp.

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

mm

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

Vágási hézag állítás min.

mm

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,08

0,08

0,05

0,05

0,08

0,08

Vágási hézag állítás max.

mm

0,6

1

0,6

1

0,6

1

1,3

1,6

0,6

1

1,3

1,6

12

12

15

14

17

16

16

16

21

20

20

20

l

180

300

180

300

180

300

400

500

180

350

450

500
4500

Hátsó ütköző sebesség
Oldalsó ütköző
Lemeztartó karok száma

Leszorító egységek száma
Olajtartály kapacitás
Asztal hossz

mm

2320

2370

2820

2870

3320

3370

3440

3500

4330

4400

4440

Asztal mélység

mm

485

585

485

585

485

585

600

600

485

585

600

600

Asztal magasság

mm

800

900

800

900

800

900

900

900

850

900

900

900

Motor teljesítmény

kW

11

22

11

22

11

22

30

37

11

30

37

45

Hossz

mm

2900

2950

3530

3460

3900

3950

3950

4050

4950

5000

5040

5060
3650

Szélesség

mm

3120

3450

3120

3450

3120

3450

3650

3650

3120

3450

3650

Magasság

mm

1900

2200

1900

2200

1900

2200

2300

2300

1900

2100

2300

2300

Súly

kg

5100

7600

5450

8300

6550

10200

12100

16100

9510

13800

16500

20500
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PRM 100 FH hidraulikus gyűrűhajlító gép
profilokhoz, csövekhez és tömör anyagokhoz
f nehéz, hegesztett acél konstrukció
f vízszintes és függőleges munkalehetőség
f mindhárom görgő hidraulikus motorral és bolygókerekes
hajtással

f edzett görgők
f két hidraulikusan hajtott alsó görgő
f fokozatmentesen állítható oldalsó egyengető görgők
f elkülönített vezérlőpult 2 digitális kijelzővel

PRM 100 FH

Szállított tartozékok

Kérje
árajánlatunkat!

f standard hajlítóhengerek
f elkülönített vezérlőpult
f külön digitális kijelző minden alsó görgőhöz
f kézi egyengető görgők
Műszaki adatok

Cikkszám: 3812100
PRM 100 FH

Görgő Ø

315 mm

Felső tengely Ø / Alsó tengely Ø

100 mm / 100 mm

Sebesség

7 m/p.

Motor teljesítmény

7,5 kW (400 V)

Méretek (h x sz x m) / Súly
Hajlítási kapacitás

PRM 100 FH

2000 x 1450 x 1700 mm / 3650 kg

Profil-Typ
STANDARD
max. méret
mm-ben

60
15

100 x 20
30 x 10

min. hajlítási Ø
mm-ben

750
400

800
400

200 x 30
160 x 35
80 x 5
1200
800
400

100 x 11**
30 x 4

100 x 11**
30 x 4

90 x 10**
30 x 4

UPN 180**
UPN 30**

UPN 180**
UPN 30**

1000
400

1000
400

1000
400

900
400

1000
400

*A lehető legkisebb hajlítási átmérő attól függ, hogy az anyag milyen erősen deformálódhat. A teljesítményadatok 24 kg/mm² maximális folyáshatárú anyagokra vonatkoznak, VA hajlítási teljesítmény: 0,7 tényező.
**További távtartókra lehet szükség. szükséges.
*** A szögacél hajlításához a sarokgörgők mellett a “speciális egyengető görgők az oldalon” opció is szükséges

RBM 4 HMS PRO
hidraulikus 4-hengeres lemezhengerítő
f nehéz és robusztus, hegesztett szerkezet
f kúpos hajlítási lehetőség
f lineáris előtolás az alsó hengerek segítségével
f a felső hengereket hidraulikus motor és bolygókerekes hajtómű
f indukciós eljárással edzett hengerek, rozsdamentes acél hajlítására
hajtja meg, a mozgást kardántengelyek adják át a többi hengernek
alkalmas
f a gép túlterhelés ellen biztosított
f mozgatható vezérlőpanel
f három digitális kijelző (2 x oldalsó henger, 1 x alsó henger)

Cikkszám

egyszerűen eltávolíthatók

f a párhuzamosságot hidraulikus kiegyenlítő rendszer biztosítja
f biztonsági vészleállító
f opcionális oldaltámaszok és beemelő daru rendelhető

RBM 1550-110 4 HMS PRO

RBM 4 HMS PRO - hidraulikus 4 hengeres lemezhengerítő gépek
RBM 4 HMS PRO

f hidraulikusan összecsukható rakodófelület, a kész munkadarabok

1550-150

3813348

Munkaszélesség
mm
1550

Előhajlítás
mm
10/12

Hajlítási teljesítmény
mm
12/15

Felső henger Ø
mm
250

Legkisebb hajlítási Ø
mm
375/1250

Teljesítmény
kW
7,5 & 1,5

Sebesség
m/p.
5

Méret (h x sz x m)
mm
3500 x 1500 x 1370

Súly
kg
4650

2050-60

3813349

2050

3/4

4/6

150

225/750

2,2 & 1,5

6

3800 x 1150 x 1110

2800

2050-80

3813350

2050

4/6

6/8

180

270/900

3,0 & 1,5

5

3850 x 1350 x 1290

3300

2050-100

3813351

2050

6/8

8/10

200

300/1000

4,0 & 1,5

6

3850 x 1350 x 1290

3750

2050-120

3813352

2050

8/10

10/12

250

375/1250

7,5 & 1,5

5

4000 x 1500 x 1370

5350

2050-220

3813353

2050

15/18

18/22

300

450/1500

11

1,5/5

4400 x 1800 x 1950

6500

2550-60

3813354

2550

3/4

4/6

180

270/900

3,0 & 1,5

5

4350 x 1350 x 1290

3700

2550-80

3813355

2550

4/6

6/8

200

300/1000

4,0 & 1,5

6

4350 x 1350 x 1290

4250

2550-100

3813356

2550

6/8

8/10

250

375/1250

7,5 & 1,5

5

4500 x 1500 x 1370

6100

2550-180

3813357

2550

12/15

15/18

300

450/1500

11

1,5/5

4900 x 1800 x 1950

7500

3050-60

3813358

3050

3/4

4/6

200

300/1000

4,0 & 1,5

6

4850 x 1350 x 1290

4750

3050-90

3813359

3050

5/7

7/9

250

375/1250

7,5 & 1,5

5

5000 x 1500 x 1370

6800
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GBP PLUS CNC hidraulikus élhajlítógépek
4 hajtott tengellyel, motoros asztal előfeszítéssel
Alapfelszereltség:
f grafikus 2D CNC vezérlés DELEM DA-58T offline TL szoftverrel
f két lineáris jeladó (GIVI) a nyomógerendán a kívánt pozíció szabályozásához
f kiváló minőségű lineáris útmérők 0,01 mm-es pontossággal
f CNC vezérlésű hátsó ütköző két hátsó ütközőujjakkal
f X-tengely lineárisan mozgatott szervomotorral recirkulációs
golyósorsón keresztül
f az R-tengely lineárisan vezetett és szervomotorral hajtott a
recirkulációs golyósorsón keresztül
f hátsó ütközőujjak kézzel, oldalirányban állíthatóak dupla lineáris
vezetékeken
f Fiessler AKAS LC-II M biztonsági lézer FMSC présbiztonsági
vezérléssel

f CNC vezérlésű, motoros asztal előfeszítés a gerenda elhajlásának

kompenzálására
f kézi felső szerszámbefogás (oldalról levehető), Promecam / Amada
rendszer
f kecskeláb felső szerszám (Promecam / Amada), magassága 105 mm
(3 x 835 mm / 1 x 805 szekcionált)
f Multi-V matrica, magassága 60 mm, V-nyílások 16/22/35 / 50 mm
(3 x 835 mm / 1 x 805 mm-es szekció)
f mozgatható lábvezérlő egység (BERNSTEIN) vészleállító funkcióval
és biztonsági kábellel
f két elülső támasztókar, amelyek gyorsan oldalirányban állíthatók
lineáris vezetőkön
f a hengerek egymáshoz viszonyított helyzetének figyelése hajlítás
közben

f a hajlítási szög közvetlen programozása a vezérlőn keresztül
f HOERBIGER hidraulikus alkatrészek (szelepek) és KCL hidraulika
rendszer

f elektromos alkatrészek a Schneidertől és a Mitsubishi Electrictől
f a hidraulikus rendszert nyomáscsökkentő szelep védi
f az oldalsó ajtók könnyen nyithatók és biztonsági kapcsolók
felügyelik

f hátsó terület védelme a REER Italy fénysorompó rendszerével
f a munkaterület megvilágítása a felső gerenda fedelében található
LED szalag segítségével

X CNC-vezérelt, motoros asztal
előfeszítés

X X-tengely dupla lineáris vezetéken
golyósorsó által hajtva

GBP PLUS SZÉRIA

Műszaki adatok

GBP PLUS 30175 opcionálisan Delem DA-66T vezérlővel

Kérje
árajánlatunkat!

INFÓ & VIDEÓ

1260

2060

25100

30100

30135

30175

30220

30320

37175

37220

40175

40220

40320

40400

60220

60320

60400

60600

Cikkszám

4271260

4272060

4272510

4273010

4273013

4273017

4273022

4273032

4273717

4273722

4274017

4274022

4274032

4274040

4276022

4276032

4276040

4276060

Hajlítási hossz

3150 mm 3150 mm 3150 mm

6100 mm

1250 mm

2070 mm

2505 mm

3150 mm

3100 mm

3700 mm

3700 mm

4100 mm

4100 mm

4100 mm

4100 mm

6100 mm

6100 mm

6100 mm

Nyomóerő

60 t

65 t

100 t

100 t

135 t

175 t

220 t

320 t

175 t

220 t

175 t

220 t

320 t

400 t

220 t

320 t

400 t

600 t

Lökethossz

200 mm

200 mm

250 mm

250 mm

250 mm

250 mm

275 mm

350 mm

250 mm

275 mm

250 mm

275 mm

350 mm

350 mm

275 mm

350 mm

350 mm

350 mm
5100 mm

Áteresztő képesség

1050 mm

1670 mm

2100 mm

2600 mm 2600 mm 2600 mm

2600 mm

2600 mm

3100 mm

3100 mm

3600 mm

3600 mm

3600 mm

3600 mm

5600 mm

5600 mm

5600 mm

Asztal-gerenda táv.

380 mm

380 mm

445 mm

445 mm

455 mm

525 mm

630 mm

455 mm

455 mm

525 mm

455 mm

525 mm

630 mm

630 mm

525 mm

630 mm

630 mm

630 mm

Asztal magasság

930 mm

930 mm

930 mm

930 mm

930 mm

930 mm

930 mm

930 mm

930 mm

930 mm

930 mm

930 mm

930 mm

960 mm

1020 mm

960 mm

960 mm

1020 mm

Asztal szélesség

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

90 mm

90 mm

60 mm

90 mm

60 mm

90 mm

90 mm

90 mm

90 mm

90 mm

90 mm

Gyorsjárati sebesség 120 mm/mp 140 mm/mp

160 mm/mp

Hajlítási sebesség
Visszatérési sebesség
Torok mélység

140 mm/mp 120 mm/mp 160 mm/mp 140 mm/mp 160 mm/mp 140 mm/mp

1-10 mm/mp
140 mm/mp
300 mm

X-tengely úthossz

300 mm

100 mm/mp
500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

1-9 mm/mp

1-10 mm/mp

90 mm/mp

100 mm/mp

500 mm

500 mm

500 mm

5 – 650

500 mm

120 mm/mp
1-9 mm/mp

320 mm
100 mm/mp

10 mm/mp

1-9 mm/mp

90 mm/mp 80 mm/mp 100 mm/mp 90 mm/mp 80 mm/mp 100 mm/mp
500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

5 -750

X-tengely sebesség

500 mm/mp

R-tengely úthossz

150 mm

R-tengely sebesség

300 mm/mp
18,5 kW

22 kW

15 kW

18,5 kW

15 kW

18,5 kW

22 kW

30 kW

18,5 kW

22 kW

30 kW

45 kW

Elektromos csatl.

Motor teljesítmény
400 V

400 V

400 V

400 V

400 V

400 V

400 V

400 V

400 V

400 V

400 V

400 V

400 V

400 V

400 V

400 V

400 V

400 V

Támasztó kar

2 db

2 db

2 db

2 db

2 db

2 db

2 db

2 db

2 db

2 db

2 db

2 db

2 db

2 db

4 db

4 db

4 db

4 db

Ütköző-ujj

2 db

2 db

2 db

2 db

2 db

2 db

2 db

2 db

2 db

2 db

2 db

2 db

2 db

2 db

4 db

4 db

4 db

4 db

232 l

232 l

232 l

Olajtartály
Hossz

7,5 kW

11 kW

110 l

110 l

232 l

2650 mm

3550 mm

3800 mm

15 kW

4200 mm 4200 mm 4250 mm

307 l

360 l

232 l

307 l

232 l

307 l

360 l

500 l

307 l

360 l

500 l

600 l

4250 mm

4400 mm

4950 mm

4950 mm

5250 mm

5250 mm

5400 mm

5750 mm

7500 mm

7500 mm

7500 mm

7500 mm

Szélesség/mélység

1600 mm

1600 mm

1800 mm

1800 mm 1800 mm 1950 mm

2000 mm

2200 mm

1950 mm

2000 mm

1950 mm

2150 mm

2340 mm

2470 mm

2000 mm

2400 mm

2500 mm

2650 mm

Magasság

2550 mm

2550 mm

2900 mm

2900 mm 2900 mm 3100 mm

3150 mm

3630 mm

3100 mm

3150 mm

3100 mm

3450 mm

3550 mm

3750 mm

3810 mm

4020 mm

4050 mm

4400 mm

Súly

4500 kg

5300 kg

8500 kg

9000 kg

15600 kg

21000 kg

14800 kg

17900 kg

15400 kg

18500 kg

25000 kg

34000 kg

25500 kg

41000 kg

48000 kg

60000 kg

10400 kg 13000 kg
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BMBS 300 x 320 CNC-G
Teljesen automata szalagfűrészgép

BMBS 360 x 500 H-DG
Hidraulikus szalagfűrészgép

BMBS 360 x 500 HA-DG
Félautomata szalagfűrészgép

Befogási tartomány

Befogási tartomány

Befogási tartomány

mm

mm

mm

300

300

200

X

360

360

300

360

300

X

360

350

270

360

310

X

180

110

80

X

250

180

130

180

130

X

250

180

130

180

130

X

320 x 300

300 x 250

200 x 200

230 x 120

500 x 340 440 x 220 310 x 220 430 x 220 300 x 220 500 x 220

500 x 360 400 x 180 270 x 320 400 x 190 310 x 170 500 x 220

BMBS 360 x 500 CNC-G
automata szalagfűrészgép

BMBS 460 x 600 HA-DG
Félautomata szalagfűrészgép

HMBS 340 CNC-DG-X
Teljesen automata szalagfűrészgép

Befogási tartomány

Befogási tartomány

Befogási tartomány

mm

mm

mm
360

360

300

X

460

460

320

460

320

X

350

350

230

350

250

180

130

X

400

280

200

280

190

X

250

180

130

180

500 x 340

440 x 220

310 x 220

500 x 220

340 x 340

340 x 340

340 x 220

340 x 340

600 x 460 490 x 200 340 x 160 470 x 220 320 x 220 610 x 250

HMBS 440 x 600 HA-DG
Félautomata szalagfűrészgép

HMBS 440 x 600 NC-DG X BC 2000
Teljesen automata szalagfűrészgép

HMBS 500 x 750 HA-DG
Félautomata szalagfűrészgép

Befogási tartomány

Befogási tartomány

Befogási tartomány

mm

mm

mm

470

475

330

475

305

X

470

475

330

475

305

X

500

500

330

500

300

X

250

180

130

180

130

X

250

180

130

180

130

X

400

280

200

280

190

X

610 x 410 490 x 415 320 x 410 495 x 415 305 x 425 610 x 255

610 x 410 490 x 415 320 x 440 495 x 415 305 x 425 610 x 255
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HMBS 500 x 750 HA-DG X
Félautomata szalagfűrészgép

Befogási tartomány
mm
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HMBS 500 x 750 NC-DG X BC 2000
Teljesen automata szalagfűrészgép

HMBS 300 x 300 CNC X
Teljesen automata szalagfűrészgép

Befogási tartomány

Befogási tartomány
mm

mm
500

500

330

500

300

X

500

500

330

500

300

X

300

X

400

280

200

280

190

X

400

280

200

280

190

X

250

X

300 x 300

300 x 220

750 x 480 500 x 480 330 x 480 500 x 480 300 x 480 750 x 260

750 x 480 500 x 480 330 x 480 500 x 480 300 x 480 750 x 450

HMBS 400 CNC
Teljesen automata szalagfűrészgép

HMBS 400 x 400 CNC X
Teljesen automata szalagfűrészgép

Befogási tartomány

Befogási tartomány

HMBS 4000 CNC X
Teljesen automata szalagfűrészgép

Befogási tartomány

mm

mm

mm

410

X

400

X

250

X

400

X

400 x 400

400 x 340

400 x 400

400 x 250

450

X

450 x 450 450 x 300

450

X

450 x 450

HMBS 510 x 510 CNC X
Teljesen automata szalagfűrészgép

HMBS 5000 CNC X
Teljesen automata szalagfűrészgép

HMBS 600 HA X
Félautomata szalagfűrészgép

Befogási tartomány

Befogási tartomány

Befogási tartomány

mm

mm

mm
510

X

510

X

510 x 530

500 x 450

X

550

X

550 x 260 550 x 350

550

X

550 x 550

X
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BODOR i7
precíziós lézervágógép

Bodor Laser i7 műszaki adatok
Munkaterület

3048 x 1524 mm

Lézerteljesítmény

1500-12.000 W

X/Y-tengely pozicionálási pontosság

±0.05 mm

X/Y-tengely ismétlési pontosság

±0.03 mm

X/Y-tengely max. sebesség

100 m/perc

Max. gyorsulás

1.5G

INFÓ & VIDEÓ

✓Intelligens ütközésvédelmi funkció

f A lézerfej radarrendszere előre látja, felismeri, és kikerüli az akadályokat, ezzel hatékonyan csökkenti a sérülés mértékét, karbantartási költséget megtakarítva.

✓Fiókos megoldású munkaasztal

f A munkaasztal kihúzható a gépből, mely jelentős helymegtakarítást eredményez.

✓Motoros, vertikálisan nyíló ajtó

✓Bodor Lightning technológia

f A Bodor Lightning technológia rendkívül lerövidíti a perforációs időt, mellyel tökéletes vágási, lyukasztási eredmény érhető el.

f A gombbal automatikusan nyitható ajtó kevesebb manuális közreműködést igényel, és biztonságosabb megoldást nyújt.

✓BodorThinker szoftver

✓Stabilitás vékony lemezek vágásakor is

f Minőségi, repedésektől mentes vágási eredmény még a vékonyabb lemezek széleinél is.

✓Csapos rendszerrel rögzített, hegesztett lemezekből álló gépágy

f A hegesztéssel rögzített teherhordó szerkezet fokozza a rezgéscsillapító hatást, hosszú távú

f A BodorThinker a legmodernebb technológián alapuló intelligens vezérlőrendszer CNC lézeres

vágógépekhez. Egyszerűen telepíthető és beállítható, megbízható működésű szoftver, mely biztonságos gyártást, sokféle funkciót, robusztus teljesítményt nyújt. A BodorThinker segítségével a
lézervágási megoldások testreszabhatók, automatizálhatók.

működési stabilitást és pontosabb vágást biztosít.
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BODOR P3
Palettacserélős lézervágógép

✓10 kW+ vágási eljárás

✓Intelligens löketvédelem

f A speciális fiber lézerfúvóka és vágási eljárás gyorsabb szénacél oxigénvágást, gazdaságosabb és jobb f A gép automatikusan megfigyeli a kereszttartó mozgását és a munkadarabok méretét, így nem végez
minőségű szénacél gyorsvágást, alacsony nitrogén nyomású rozsdamentes acél vágást tesz lehetővé.

✓Automatikus fúvóka csere

f A vezérlőrendszer alkalmazásával a fúvókák automatikusan cserélhetők a különböző anyagok és anyagvastagságok igényei szerint, akár 35 mp alatt, rendkívüli időmegtakarítást eredményezve.

felesleges elmozdulásokat, csak a megmunkálási tartományon belül mozdul. A rögzített határoló egy
kettős védelmet nyújtó eszköz, nagyban hozzájárul a gép és kezelőjének biztonságához, csökkenti a
kockázatokat.

✓Csapos rendszerrel rögzített, hegesztett lemezekből álló gépágy

f A hegesztéssel rögzített teherhordó szerkezet fokozza a rezgéscsillapító hatást, hosszú távú működé-

✓Intelligens ütközésvédelmi funkció

si stabilitást és pontosabb vágást biztosít.

f A lézerfej radarrendszere előre látja, felismeri, és kikerüli az akadályokat, ezzel hatékonyan csökkenti
a sérülés mértékét, karbantartási költséget megtakarítva.

✓Feszített alumínium kereszttartó gerenda

f Speciális eljárással készített, könnyű kialakítású gerenda - 60%-kal megnövelt szerkezeti merevség,

✓Teljesen zárt hurkú helyzetérzékelés

f Célja, hogy az aktuális mozgáspozíció a negatív visszacsatolással megadott elméleti értékkel azonos
legyen, és hogy a vágási precizitás a lehető legnagyobb mértékben érvényesüljön.

20%-kal csökkentett súly; 50%-kal gyorsabb lézervágási sebesség.

✓BodorThinker szoftver

f A BodorThinker a legmodernebb technológián alapuló intelligens vezérlőrendszer CNC lézeres

✓Space Eye

f 1. élek felismerése 3 mp alatt;
f 2. egyszerű és könnyű főfókusz-felismerés kézi beavatkozás nélkül, mindössze egyetlen kattintással
beállítható az automatikus vágás, felismerés és kompenzáció.

vágógépekhez. Egyszerűen telepíthető és beállítható, megbízható működésű szoftver, mely biztonságos gyártást, sokféle funkciót, robusztus teljesítményt nyújt. A BodorThinker segítségével a
lézervágási megoldások testreszabhatók, automatizálhatók.

INFÓ & VIDEÓ
Bodor Laser P3 műszaki adatok
Munkaterület

3048 x 1524 mm

Lézerteljesítmény

1.500 - 40.000 W

X/Y-tengely pozicionálási pontosság

±0.03 mm

X/Y-tengely ismétlési pontosság

±0.02 mm

X/Y-tengely max. sebesség

200 m/p.

Max. gyorsulás

4G
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BODOR CT
kombinált lézervágógép

✓Aktív ütközésvédelmi funkció

✓Feszített alumínium kereszttartó gerenda

f A lézerfej radarrendszere előre látja, felismeri, és kikerüli az akadályokat, ezzel hatékonyan csökkenti f Speciális eljárással készített, könnyű kialakítású gerenda - 60%-kal növelt szerkezeti merevség, 20%a sérülés mértékét, karbantartási költséget megtakarítva

✓Bodor Lightning technológia

f A Bodor Lightning technológia rendkívül lerövidíti a perforációs időt, mellyel tökéletes vágási, lyukasztási eredmény érhető el.

kal csökkentett súly; 50%-kal megnövelt lézervágási sebesség.

✓Moduláris asztal kialakítás

f A merevítőkkel ellátott moduláris asztal nagyobb merevséget biztosít, valamint megkönnyíti az
alkatrészek cseréjét.

✓Stabilitás vékony lemezek vágásakor is

✓Pneumatikus tokmány

✓Szögacél és zártszelvény vágás

✓BodorThinker szoftver

f Minőségi, repedésektől mentes vágási eredmény még a vékonyabb lemezek széleinél is.
f A szögacél és zártszelvény vágás alap funkció.

f Egyszerű és gyors befogás, akár 3 másodperc alatt, nagy ismétlési pontossággal.
f A BodorThinker a legmodernebb technológián alapuló intelligens vezérlőrendszer CNC lézeres

✓Egy kattintásos megmunkálás indítás

f Az egykattintásos feldolgozás révén egy lézervágó képes több munkadarabot kötegelve feldolgozni,

vágógépekhez. Egyszerűen telepíthető és beállítható, megbízható működésű szoftver, mely biztonságos gyártást, sokféle funkciót, robusztus teljesítményt nyújt. A BodorThinker segítségével a
lézervágási megoldások testreszabhatók, automatizálhatók.

egyszeri beállítással.

INFÓ & VIDEÓ
Bodor Laser C3T műszaki adatok
Munkaterület

3048 x 1524 mm

Lézerteljesítmény

1.500 - 6.000 W

X/Y-tengely pozicionálási pontosság

±0.05 mm

X/Y-tengely ismétlési pontosság

±0.03 mm

X/Y-tengely max. sebesség

100 m/p.

Max. gyorsulás

1G
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BODOR T230
Lézervágógép csövek és zártszelvények vágására

✓Gáz-takarékos fúvóka egyenletes áramlással

✓Szögacél és zártszelvény vágás

f A vágási teljesítményt és hatékonyságot javítja, ha a gázáramlást kis turbulencia mellett egyenletesen f A szögacél és zártszelvény vágás alap funkció.
tartják.

✓Pneumatikus tokmány

✓Bodor Lightning technológia

f A Bodor Lightning technológia rendkívül lerövidíti a perforációs időt, mellyel tökéletes vágási, lyukasztási eredmény érhető el.

f Egyszerű és gyors befogás, akár 3 másodperc alatt, nagy ismétlési pontossággal.

✓Vezeték nélküli irányítás

f Kis méretű, ívelt kialakítású, egy kézzel is könnyen kezelhető távirányító. Mágneses tervezésből

✓Speciális BodorGenius T lézerfej

adódóan a gépágyra illeszthető, így mindig elérhető, kéznél van..

f A karcsú kialakítású fúvóka lehetővé teszi, hogy a fej elkerülje az interferenciát, és így különböző

formájú munkadarabokat vágjon, beleértve a speciális alakú alapanyagokat, mint a H-, I-gerenda, stb.

✓BodorThinker szoftver

f A BodorThinker a legmodernebb technológián alapuló intelligens vezérlőrendszer CNC lézeres

✓Négyoldali élkeresés, nagyobb pontosság

f Az optimalizált élkeresési módszer és algoritmus nagyobb vágási pontosságot és a lézervágó jobb
stabilitását garantálja.

vágógépekhez. Egyszerűen telepíthető és beállítható, megbízható működésű szoftver, mely biztonságos gyártást, sokféle funkciót, robusztus teljesítményt nyújt. A BodorThinker segítségével a
lézervágási megoldások testreszabhatók, automatizálhatók.

INFÓ & VIDEÓ

INFÓ & VIDEÓ

INFÓ & VIDEÓ

Bodor Laser T230 műszaki adatok
Hatékony csővágó hossz
Lézerteljesítmény
Max. csővágó átmérő
Max. zártszelvény vágó átmérő
Zártszelvény oldal hossza

6500 mm / 9200 mm
1500 – 6000 W
Ø20-230 mm
Ø20 x 20 – Ø170 x 170 mm
20-170 mm

Zártszelvény legnagyobb körülírt Ø

≤230 mm

X/Y-tengely pozicionálási pontosság

0,05 mm

X/Y-tengely ismétlési pontosság

0,03 mm

X-tengely max. sebesség

100 m/perc

Y-tengely max. sebesség

95 m/perc
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BODOR KE-120
csővágó lézergép

✓Bodor Lightning technológia

f A Bodor Lightning technológia rendkívül lerövidíti a perforációs időt, mellyel tökéletes vágási, lyukasztási eredmény érhető el.

✓Vezeték nélküli irányítás

f Kis méretű, ívelt kialakítású, egy kézzel is könnyen kezelhető távirányító. Mágneses tervezésből
adódóan a gépágyra illeszthető, így mindig elérhető, kéznél van.

✓Szögacél és zártszelvény vágás

✓Pneumatikus tokmány

✓Négyoldali élkeresés, nagyobb pontosság

✓BodorThinker

f A szögacél és zártszelvény vágás alap funkció.

f Egyszerű és gyors befogás, akár 3 másodperc alatt, nagy ismétlési pontossággal

f Az optimalizált élkeresési módszer és algoritmus nagyobb vágási pontosságot és a lézervágó jobb
stabilitását garantálja.

✓Speciális BodorGenius T lézerfej

f A BodorThinker a legmodernebb technológián alapuló intelligens vezérlőrendszer CNC lézeres

vágógépekhez. Egyszerűen telepíthető és beállítható, megbízható működésű szoftver, mely biztonságos gyártást, sokféle funkciót, robusztus teljesítményt nyújt. A BodorThinker segítségével a
lézervágási megoldások testreszabhatók, automatizálhatók.

f A karcsú kialakítású fúvóka lehetővé teszi, hogy a fej elkerülje az interferenciát, és így különböző
formájú munkadarabokat vágjon, beleértve a speciális alakú alapanyagokat, mint a H-, I-gerenda, stb.

INFÓ & VIDEÓ

Bodor Laser K120 műszaki adatok
Munkaterület
Lézerteljesítmény

8649 x 1398 x 1811 mm
1.000 - 6.000 W

X/Y-tengely pozicionálási pontosság

±0.05 mm

X/Y-tengely ismétlési pontosság

±0.03 mm

X/Y-tengely max. sebesség

60 m/p.
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Stürmer Maschinen csoport

Sikeres működés

Hagyományos és CNC szerszámgépek kereskedelmével,
karbantartásával és szervizelésével foglalkozunk.

Cégünk a Stürmer Maschinen csoport tagja

Sikeres működésünk alapját szakképzett kollégáink
tudására, ügyfélközpontúságára, precizitására alapozzuk,
mely egyben biztosítéka folyamatos fejlődésünknek is.

f Telephelyünk 3000 m2 alapterületű bemutatóterem, szerviz és

f A Stürmer Maschinen Gmbh több gyártó termékeit forgalmazza
saját fejlesztés és tervezés alapján.

raktárépületből áll. Budapesten a XVII. kerületben található,
ahol nagy raktárkészlettel, teljes körű szervizzel és jól képzett
szakemberekkel állunk a több mint 4000 magyarországi ügyfelünk rendelkezésére.
f Célunk ügyfeleink fejlődését szolgáló minőségi szerszámgépek
forgalmazása, melyek megfelelnek az európai gépipar támasztotta követelményeknek.

f Több mint 35 éves múltra tekint vissza.
f 2016-ban Bajorország 50 legjobb cége közé választották.
f Európa-szerte 300 munkatársa van.
f Új, 22.000 m2-es logisztikai központjában 345.000 db tételt

Forgalmazott termékeink

Alkatrész ellátás, szerviz

Karbantartás, gépbemérés

Közel 5000 termékünkből, több mint 400 különböző fa és
fémmegmunkálásra is alkalmas gép található.

Magyarországon működő több mint 10.000 forgácsológépünk folyamatos alkatrész ellátását biztosítjuk.

Megelőző karbantartással és gép beméréssel gépeinek
stabil, hosszútávú működését tudja biztosítani.

f CNC-megmunkálóközpontok, síkköszörűk, palástköszörűk,

f Ennek célja, hogy ügyfeleink a lehető leggyorsabban és lege-

f Minden ügyfelünk részére ajánljuk ezen szolgáltatásainkat

szikraforgácsolók, hegesztő berendezések, kompresszorok
és elektromos kézi szerszámok széles választékával állunk
rendelkezésre.
f Cégünk 35 fő állandó (szervizes, értékesítő és áruforgalmi)
munkatárssal dolgozik, így az értékesített gépek üzembehelyezését, karbantartását, garanciális, garancián túli szervizelését
saját szakembereinkkel végezzük el.

gyszerűbben, szakértő kollégáink segítségével jussanak hozzá az
eredeti gyári komponensekhez.
f Vállalkozásunk a szervizszolgáltatást kiemelten kezeli.
Szakembereink elméletben szerzett tudása mellett az iparban
szerzett több éves tapasztalata is garancia a felmerülő problémák
leggyorsabb megoldására.

ezer elégedett ügyfél, folyamatos fejlődés. Ez az Optimum
Hungária Kft. számokban. Ami a számokon túl van, azok a
lelkes, szakértő kollégák, akik napról napra tesznek Önökért.
Teljeskörű ipari megoldások, termelőgépek, szolgáltatások,
automatizálás - ezekkel támogatjuk az Önök fejlődését.

raktároz folyamatosan.

saját gyártás

Forgalmazott márkák

f 16 évnyi tapasztalat, 50 munkatárs, 200.000 eladott gép, több

melyek előre tervezhetőek a gyártási folyamatban.

f Szerződéses karbantartásunk kiterjed a berendezések karbantartására, mechanikai és műszeres vizsgálatára, biztonságtechnikai felülvizsgálatára, javítására és a karbantartások közötti
készenléti szervizre.
f Kérésre termékeinkről katalógusokat, az általunk eladott és
üzembe helyezett gépekről referencialistát küldünk.

Németországi cégközpont, bemutató terem
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