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Phantomatic M3 
Централа 

 Стеги  01 Електрошпиндел 02

   

 

CNC централа с 3 оси, управлявани с автоматично въртене на инструмента на 
три фиксирани позиции, която позволява извършване на обработки по 3-те 
лица на детайла. 
Предназначена е за обработка на пръти и детайли от алуминий, ПВЦ, леки 
сплави като цяло. Разполага с ръчен склад за инструменти с 9 места, към които 
може да се добавят един или два автоматични склада с по 4 места, които да се 
монтират от двете страни на кабината. Позиционирането на профила се 
извършва посредством поставен отляво пневматичен ограничител, 
блокирането - чрез 3 здрави стеги, които автоматично се позиционират чрез ос 
Х. Опционният монтаж на втори пневматичен ограничител от дясната страна 
позволява извършване на извънгабаритни обработки на пръти с двойна 
дължина спрямо работното поле. 
Освен това разполага с подвижен работен плот, който улеснява операцията по 
зареждане/разтоварване на детайла и значително увеличава обработваемото 
сечение. 
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В зависимост от дължината 
на детайла и от обработките 
за извършване, софтуерът на 
машината може да определи 
с абсолютна сигурност котата 
на поставяне на всяка група 
стяги. Автоматичният 
позиционатор позволява 
окачване на всяка група стяги 
и преместването му с 
помощта на придвижване на 
количката. Тази операция се 
извършва с максимална 
скорост и прецизност, като 
трябва да се избягват твърде 
голяма продължителност и 
рискове от сблъсък и 
машината да се направи 
лесно използваема и от 
страна на не много опитни 
оператори. Подвижният 
работен плот улеснява 
операциите по 
поставяне/сваляне на 
детайла и значително 
увеличава обработваемата 
секция. 

 Електрошпинделът от 4 
kW в S1 може да 
достигне скорост от 
20.000 оборота/мин.  
Движението на 
електрошпиндела по 
дължина на ос A 
позволява извършване 
на въртене от 0° до 
180°, като позволява 
обработка на профила 
по 3-те страни, без да 
се премества. 
Ротацията се 
осъществява върху три 
фиксирани позиции.  
Може да се използва 
върху профили от 
алуминий, ПВЦ и леки 
сплави, освен това 
може да обработва 
стоманени 
екструдирани профили 
с дебелина до 2 мм. 

Стандартният склад за 
инструменти позволява 
поставяне на 9 конуса 
за инструменти. Той е 
ръчен, плъзгаем и е 
разположен върху 
машината за практично 
управление от страна 
на оператора. 
Като опция машината 
може да е оборудвана с 
един или два 
допълнителни 
автоматични склада, 
разположени от двете 
страни на кабината. Във 
всеки от тях може да са 
разположени 4 поставки 
за инструменти със 
съответните 
инструменти, които 
може да се 
конфигурират по 
усмотрение на 
оператора. 

Новият вариант за 
управление с висящ 
интерфейс позволява 
на оператора да вижда 
видеоекрана  от всяко 
положение, 
благодарение на 
възможността за 
въртене на монитора 
по вертикалната ос. 
Интерфейсът на 
оператора разполага с 
15'' сензорен екран, 
снабден с всички 
необходими USB 
връзки за 
дистанционна връзка с 
PC и цифровото 
управление. Освен 
това разполага с мишка 
и клавиатура, както и с 
подготовка за 
свързване на баркод 
четец.   разполага с 
преден USB вход за 
обмен на данни. 

 Върху машината са 
налични здрави 
ограничители, които 
дават отправна точка на 
пръта, разположени 
един отляво 
(стандартен) и един 
отдясно (опция). 
Всеки ограничител, 
задвижван с 
пневматичен цилиндър, 
може да се прибира и 
се избира автоматично 
от софтуера на 
машината в зависимост 
от обработките за 
извършване. 
Предимството на 
двойния ограничител се 
състои във 
възможността за 
извършване на 
препозициониране на 
пръта и на парчето за 
извършване на 
обработки по особено 
дълги профили. 

 

Режим Един детайл 
 
 ХОДОВЕ НА ОСИТЕ   

 ОС X (надлъжна) (мм) 3 000  

 ОС Y (напречна) (мм) 274  

 ОС Z (вертикална) (мм) 390  

 Автоматично позициониране върху три фиксирани позиции -90°  |  0  |  +90°  

 СКОРОСТ НА ПОЗИЦИОНИРАНЕ   

 ОС X (м/мин) 56  

 ОС Y (м/мин) 22  

 ОС Z (м/мин) 22  

 ЕЛЕКТРОШПИНДЕЛ   

 Максимална мощност в S1 (kW) 4  

 Максимална скорост (1/мин) 20 000  

 Конус за свързване на инструмента HSK-50F  

 Автоматично окачване на поставката за инструменти ●  

 Охлаждане с течност ●  

 СКЛАД ЗА ИНСТРУМЕНТИ   

 Максимален брой на инструментите в ръчния склад 9  

 Автоматичен склад за инструменти с 4 места (ляво) ○  

 Втори автоматичен склад за инструменти с 4 места (дясно) ○  

 Диаметър на острието, което може да се зареди в склада (мм) 80  

 ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕЗБОВАНЕ (с мъжка резба върху алуминий и отвор за преминаване)   

 С компенсатор M5  

 Със спирална интерполация ●  

 ПОЗИЦИОНИРАНЕ ПРОФИЛ   

 Ограничител ЛЯВО като отправна точка на детайла с пневматично движение ●  

 Ограничител ДЯСНО като отправна точка на детайла с пневматично движение ○  

 ЗАСТОПОРЯВАНЕ ДЕТАЙЛ   

 Стандартен брой стяги 4  

 Автоматично позициониране стяги чрез ос X ●  

 БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТИ   

 Кабина за цялостна защита на машината ●  

 Странични тунели ○  
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