
  

     

   

Comet R6 HP 
Работен център с 5 оси 

 

Механизъм за 
позициониране на 
челюсти 

01 Електрически задвижван 
шпиндел  
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Работен център CNC с 5 контролирани оси, предназначен за обработка на прътове или 
детайли от алуминий, PVC, леки сплави и стомана. Има два режима на работа: или като 
единствена работна зона за прътове с дължина до 7,5 m или като две независими 
работни зони, в режим пендула. 
Версията HP на машината разполага с 2 допълнителни оси за позициониране на 
челюстите и на референтните стопери, които в режим пендула, позволяват 
позициониране на челюстите, докато самата машина едновременно прави нещо друго в 
момента. 
Оси 4 и 5 позволяват на електрически задвижвания шпиндел да се върти постоянно при 
CN от –15° до 90° по хоризонталната ос и от 0° до 720° по вертикалната ос, за 
извършване на обработки, както по горната страна на профила, така и по всички 
странични части на профила. 
Разполага с контейнер за съхранение на инструменти с 12 отделения, разположен върху 
корпуса на количката по оста X, който побира включително дискова фреза. 
Има също и с подвижен работен плот, който улеснява операцията по 
зареждане/разтоварване на детайла и значително увеличава мястото за обработка чрез 
рязане. 

  

   

Операторски интерфейс 03
 

Контейнер за 
съхранение на 
инструменти 

04
 

Режим пендула 05

     

     

     

   

 

Представените снимки имат чисто илюстративна цел 
  

bg 

01 

03 04 02 



Comet R6 HP 
Работен център с 5 оси 

01  
Механизъм за 
позициониране на 
челюсти 

02 
Електрически 
задвижван шпиндел 

03 
Операторски 
интерфейс 

04 
Контейнер за 
съхранение на 
инструменти 

05 
Режим пендула 

Позиционирането на 
звеното на челюстите се 
извършва от две оси с 
цифрово управление, 
които са успоредни на 
оста Х, с референтния 
стопер върху корпуса. 
Това решение позволява 
позиционирането на 
стоперите по цялото 
продължение на 
дължината на машината с 
цел обработка 
едновременно на няколко 
детайла - по един детайл 
във всяка двойка челюсти. 
Освен това, 
позиционирането на 
челюстите става 
самостоятелно - без 
значение от извършваните 
от оста Х операции; то 
позволява обработката в 
динамичен пендуларен 
режим, извършвайки 
позиционирането на 
челюстите, докато самата 
машина едновременно 
прави нещо друго в 
момента. 

 Електрически задвижваният 
шпиндел на 8,5 kW при S1 с 
висок въртящ момент, 
позволява извършването на 
тежки обработки, които са 
типични в сектора на 
индустрията. Като 
допълнителна опция, с цел 
увеличаване на 
производствените 
характеристики, е наличен 
електрически задвижвани 
шпиндел на 10,5 kW с 
енкодер, за направата на 
твърда резба. Въртенето на 
електрически задвижвания 
шпиндел по дължина на 
осите B и C позволява 
извършване на обработки по 
5 страни на профила, без да 
се налага да се премества. 
Може да бъде използван, 
както за различни видове 
еструдирана стомана, така и 
за алуминиеви профили, 
благодарение на наличната 
система за нанасяне на 
смазка със софтуерно 
управление, чийто двоен 
резервоар позволява 
използването на масла с 
минимална дифузия или на , 
което дава възможност за 
използване, както на 
минимално количество 
масло, така и на маслена 
емулсионна мъгла. 

 Новата версия за 
управление посредством 
интерфейс с падащи 
менюта, позволява на 
оператора да вижда видеото 
от всяка позиция, с помощта 
на опцията за въртене на 
монитора по вертикалната 
ос. Операторският 
интерфейс разполага с 24” 
сензорен дисплей във 
формат 16:9 в портретен 
режим; той е оборудван с 
всички възможни USB 
портове, нужни за 
дистанционно свързване за 
интерактивна работа между 
PC и CN. Разполага също и 
с клавиатура и мишка, както 
и с установка за свързване 
на баркод четец и 
дистанционна клавиатура. 
разполага с USB вход 
отпред за източване на 
данни. 

Контейнерът за съхранение 
на инструменти, върху оста X, 
разположен в ниската част и 
зад електрически 
задвижвания шпиндел, 
позволява драстично 
намаляване на 
времетраенето на операцията 
по смяна на инструмента. 
Тази функция е доста удобна 
при обработки както в 
основата, така и на върха на 
екструдирания детайл, 
позволявайки избягването на 
хода за достигане до 
контейнера за съхранение, 
тъй като той самият се движи 
в синхрон с електрически 
задвижвания шпиндел и 
неговата позиция. 
Контейнерът за съхранение 
може да побере до 12 
държащи поставки и 
прилежащите им 
инструменти, които могат да 
бъдат организирани по 
начина, посочен от 
оператора. Всяка позиция на 
държащата поставка за 
инструменти е оборудвана 
със сензор, който отчита дали 
конусите са правилно 
разположени. 

 Иновативна система за 
работа позволява, в 
етапите на зареждане и 
разтоварване на детайлите 
за обработка, свеждането 
до минимум на времевите 
интервали, в които 
машината не работи. 
Системата позволява както 
зареждането, така и 
последващата обработка 
на детайли, имащи 
различни дължини, кодове 
и видове на обработка, 
между двете работни зони.
Това решение дава на 
машината голямо 
преимущество в сектора на 
производство на дограми и 
в малките търговски 
предприятия, получаващи 
поръчки за изработка на 
по-малобройни партиди с 
детайли с различни 
характеристики. 

 

 ХОДОВЕ ОСИ   

 ОС X (надлъжна) (mm) 7 500  

 ОС Y (напречна) (mm) 1000  

 ОС Z (вертикална) (mm) 450  

 ОС B (въртене шпиндел) – 15° ÷ 90°  

 ОС C (въртене на електрически задвижвания шпиндел по вертикална ос) -360° ÷ 360°  

 ОС H (механизъм позициониране челюсти дясно) (mm) 3 300  

 ОС Р (механизъм позициониране челюсти ляво) (mm) 3 300  

 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЗАДВИЖВАН ШПИНДЕЛ   

 Максимална мощност в S1 (kW) 8,5  

 Максимална мощност в S6 (60%) (kW) 10  

 Максимална скорост (об./мин.) 24 000  

 Конус захващане инструмент HSK - 63F  

 Автоматично закачане държаща поставка ●  

 Охлаждане чрез топлообменник ●  

 Електрически задвижван шпиндел, който се направлява по 5 оси с възможност за едновременно вмъкване ●  

 Електрически задвижван шпиндел с енкодер за направата на твърда резба ○  

 АВТОМАТИЧЕН КОНТЕЙНЕР ЗА ИНСТРУМЕНТИ В КОРПУСА НА КОЛИЧКАТА   

 Максимален брой инструменти в контейнера за съхранение 12  

 Максимален диаметър режещ диск, събиращ се в контейнера за съхранение (mm) Ø = 250  

 РЕЖИМИ НА ОБРАБОТКА   

 Обработка на няколко детайла  ●  

 Обработка в динамичен пендуларен режим  ●  

 Обработка на детайл с нестандартни размери до двойно по-големи от номинално определената максимална дължина 
Х

○  

 Многостепенна обработка: до 5 стъпки ●  

 Управление автоматична многостепенна обработка ○  

 Обработка на няколко детайла по Y ○  

 Завъртане на детайла за обработка по 4 страни ○  

 КАПАЦИТЕТ ЗА НАПРАВА НА РЕЗБА   

 С компенсатор M8  

 Твърда (по заявка) M10  

 ЗАХВАЩАНЕ НА ДЕТАЙЛА   

 Стандартен брой челюсти 8  

 Максимален брой челюсти 12  

 Автоматично позициониране на челюстите чрез осите H и P ●  

 Максимален брой челюсти в зона 6  

●   включено 
○   предлага се  
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