
 

  

Phantomatic X6 
Обработващ център с 4 оси 

 Стеги 01 Електрошпиндел 02

   
 

Поле на обработка 

Обработващ център CNC с 4 контролирани оси, предназначен за обработка на 
алуминиеви прътове или парчета, PVC, от леки сплави и стомана до 2 мм. 
Всички модели могат да работят, в режим едно парче или повече парчета, с една работна 
площ за прътове до 7,7 м дължина. Моделите PHANTOMATIC X6 и PHANTOMATIC X6 HP,
позволяват работа в балансиран режим, с две независими работни зони. Варианта 
PHANTOMATIC X6 HP, с 2 допълнителни оси за позициониране на стегите и стопери за 
разполагане, позволява действие в динамичен балансиран режим, с извършване на 
позициониране стеги в маскирано време. 
Всеки модел разполага със склад инструменти с 8 места, на корпуса на остта X, с 
възможност за поставяне на ъглов инструмент и циркуляр, за извършване обработки на 
5-тте страни на парчето. 4° оси CN позволяват непрекъснато въртене на електро’пиндела 
от 0° до 180°, за извършване обработка по контура на профила. 
Разполага и с подвижен работен плот, който улеснява операциите по поставяне/сваляне 
парче и значително увеличава обработваемия разрез. 
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Phantomatic X6 

Обработваем център с 4 оси 

01 
Стеги 
 

 02 
Електрошпиндел 

 03 
Склад инструменти 

 04 
Интерфейс 
Оператор 

 05 
Балансиран режим 

Софтуера на 
машината, в 
зависимост от 
дължината на парчето 
и от обработките за 
извършване, може да 
определи с най-
голяма точност, 
нивото на поставяне 
на всяка група стеги. 
Автоматичният 
позиционатор, 
позволява захващане 
на всяка група стеги и 
преместването му, с 
помощта на 
придвижване на 
количката. Тази 
операция се извършва 
с максимална скорост 
и точност, избягвайки 
дълги времена и 
рискове от сблъсък, 
правейки машината 
лесноизползваема и 
от страна на не много 
опитни оператори. 

 Електрошпиндел с 7 kW при 
S1 с висока двойка, 
позволява извършване на 
обработки с високо 
натоварване.  
Движението на 
електрошпиндела по 
дължина на остта A 
,позволява извършване на 
въртене от 0° до 180°, 
осигурявайки обработка на 
профила по 3-те страни, без 
да се премества. 
Може да се използва, както 
при някои видове 
еструдирана стомана, така и 
при алуминиеви профили, 
благодарение на наличие на 
смазваща инсталация със 
софтуерно управление и 
двоен резервоар, което дава 
възможност за използване, 
както на минимално 
количество масло, така и на 
система за маслена 
емулсия. 

Складът за поставяне на 
инструментите, е вграден 
на остта X, разположена 
под и в положение назад, 
спрямо електрошпиндела, 
позволява много голямо 
намаление, на времето на 
операцията при смяна на 
инструмента. Тази 
функция е много полезна, 
при обработка в началото 
и в края на материала, с 
избягване на маршрута за 
достигане до склада, 
понеже склада се движи 
успоредно на 
електрошпиндела, при 
съответните 
премествания. Складът 
има капацитет за 
съхранение до 8 носачи 
за инструменти, 
конфигурирани от 
оператора. Има сензор, 
който отчита правилното 
положение на конусите. 

Новият вариант за 
контрол, с висящ 
интерфейс, позволява 
на оператора, да вижда 
видеоекрана  от всяко 
положение, 
благодарение на 
възможността за 
въртене на монитора 
във вертикално 
положение. Интерфейса 
на оператора, разполага 
с 15" сензорен екран, 
снабден с всички 
необходими USB 
връзки, за дистанционна 
връзка с PC и N. Освен 
това, разполага с 
бутони, мишка и 
клавиатура, и с 
възможност за връзка с 
четец на бар код, както 
и с дистанционни 
бутони. 
Разполага с преден USB 
вход за обмяна на 
данни. 

 Иновативна система за 
работа, която позволява 
намаляване до 
минимум на времето за 
спиране на машината, 
по време на фазите на 
поставяне и сваляне на 
парчеттата за 
обработване. 
Системата позволява 
както поставяне, така и 
последваща обработка 
на парчетата с различна 
дължина, кодове и 
обработка, между двете 
работни зони. 
Това решение, прави 
машината 
многоприложима в 
отрасъла за 
производство на 
прозорци и врати при 
малки поръчки, където 
се извършва обработка 
на малки партиди, на 
различни видове 
парчета. 

 
Режим Едно парче Режим Повече парчета Режим Балансиран 

 
 МАРШРУТ ОСИ   

 

ОС X (надлъжно) (мм) 7.700 

ОС Y (напречно) (мм) 270 

ОС Z (вертикално) (мм) 420 

ОС A (въртене шпиндел) (°) 0 ÷ 180 

ОС H/P (поставяне стеги) (PHANTOMATIC X6 HP) (мм) 3.300 

ЕЛЕКТРОШПИНДЕЛ  

Максимална мощност в S1 (kW) 7 

Максимална скорост (об./мин.) 16.500 

Конус захващане инструмент HSK – 50F 

АВТОМАТИЧЕН СКЛАД  ИНСТРУМЕНТИ НА КОРПУСА НА КОЛИЧКАТА  

Максимален брой места за инструментите в склада 8 

Максимален брой ъглови инструменти за поставяне в склад инструменти 1 

Максимален диаметър нож за съхранение в склада (мм) Ø = 180 

РЕЖИМИ  

Режим повече парчета (PHANTOMATIC X6 M) ● 

Режим балансиран (PHANTOMATIC X6) ● 

Режим динамично балансиран (PHANTOMATIC X6 HP) ● 

ОБРАБОТВАНИ СТРАНИ  

С директен инструмент (горна страна и странични страни) 3 

С ъглов инструмент (глави) 2 

С инструмент нож (горна страна, странични страни и глави) 1 + 2 +2 

КАПАЦИТЕТ ЗА МАСКИРАНЕ (с мъжки, на алуминий и отвор за преминаване)  

 С компенсатор M8  

 Усилване (опция) M10  

 ПОСТАВЯНЕ ПРОФИЛ   

 Стопери за разполагане парче с пневматично движение 2  

 Стопери за автоматично поставяне с помощта на независимо оси H и P (PHANTOMATIC X6 HP) 2  

 ЗАСТОПОРЯВАНЕ ПАРЧЕ   

 Стандартен брой стеги 6  

 Максимален брой стеги (PHANTOMATIC X6 M) 8  

 Максимален брой стеги (PHANTOMATIC X6 – PHANTOMATIC X6 HP) 12  

 Автоматично поставяне стеги с помощта на остта X (PHANTOMATIC X6 M  – PHANTOMATIC X6) ●  

 
Автоматично поставяне стеги и стопери разполагане парче, с помощта на независими оси H и P  
(PHANTOMATIC X6 HP) 

●  

 БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТИ   

 Предпазна кабина вградена към машината ●  

●   включено 
○   предлага се 
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