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Централа с 12 оси CNC, направена за извършване на обработки по фрезоване, разпробиване и изрязване 
върху профили от алуминий и леки сплави. QUADRA L1 е съставена от автоматичен склад и система за 
захранване чрез избутване за профили до 7500 мм, окомплектована с придвижване на хващача за блокиране 
на профила. Благодарение на движението на хващача, захранващото устройство се връща в начално 
положение, като позволява същевременно на товарача да подготви следващия профил. 
В централната част се намират модулът за фрезоване и модулът за рязане. Върху модула за фрезоване с 4 
оси CNC са монтирани от 4 до 6 електрошпиндела, които позволяват обработване по цялата обиколка на 
детайла, независимо от това накъде е насочен. 
Модулът за рязане е съставен от един нож Ø 600 мм, който се движи низходящо върху три оси CNC. 
QUADRA L1 включва освен това автоматичен екстрактор от модула за рязане към склада за сваляне. 
Модулът е съставен от склад с напречни задвижващи ремъци за отвеждане на обработените детайли с 
дължина до 4000 мм (7500 мм като опция). 
Работният модул разполага с шумоизолираща кабина на централната работна част, която освен че предпазва 
оператора, позволява намаляване на звуковото замърсяване към околната среда. 
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Високопрецизна и 
високоскоростна 
система за 
позициониране на 
прътове с цифрово 
управление. Системата 
е окомплектована с 
хващач за блокиране 
на профила за 
автоматично 
регулиране на 
позицията 
хоризонтално и 
вертикално върху две 
оси CN. За да се 
гарантира захващането 
на всички висове 
профили без ръчни 
намеси, е налице и 
цифрово управление на 
въртящата ос на 
хващача, който иначе 
се управлява ръчно. 

 Склад с водещи ремъци за 
зареждане на профили с 
голям капацитет, наличен 
в базова версия за пръти, 
които не надвишават 60 кг 
тегло и като опция в 
усилена версия за пръти 
до 120 кг. Макс. дължина 
на прътовете: 7,5 м. 
Зареждането на 
профилите при 
определени условия може 
да стане едновременно 
спрямо захващането на 
системата за 
позициониране. 
Ако е необходимо както на 
етап зареждане, така и на 
етап отвеждане, 
опционната система за 
обръщане може 
автоматично да завърта 
детайла на 90°. 

Същността и ценността 
на QUADRA L1 се 
състоят в нейната 
работна секция с въртящ 
лагер, окомплектована с 
4 или 6 работни модула, 
управлявани и сменящи 
се върху 4 оси: X, Y, Z, A 
(завъртане на 360° около 
оста на пръта). 
Работните модули се 
намират върху 
високочестотни 
електрошпиндели с 
въздушно охлаждане, 
връзка на инструмент ER 
32, които са с мощност 
до 5,6 kW в S1. Всеки 
работен модул може да 
разполага със система 
за освобождаване на 
зоната, чрез шейна 
върху сачмени плъзгачи 
за увеличаване на 
работния капацитет. 

Гилотина с една глава 
със спускащ се нож с 
цифрово управление, 
разполагаща с нож 600 
мм и с обширен сектор 
за рязане: от -48° до 
245°. Настройването 
на този ъгъл на рязане 
е напълно 
автоматично и се 
управлява от CNC. 

 Склад с водещи ремъци 
за сваляне и складиране 
на завършени детайли с 
голяма вместимост. 
Наличен в два модела: за 
дължина на 
обработените детайли до 
4,0 м и като алтернатива 
за дължина на детайлите 
до 7,5 м. 
Складът за сваляне е 
предшестван от система 
за отвеждане на стружки 
и парчета, който като 
опция може да е 
екипиран с транспортна 
лента и подемна лента 
при чувала за събиране. 
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 ХОДОВЕ НА ОСИТЕ   

 

ОС Y (напречна) (мм) 402 

ОС Z (вертикална) (мм) 395 

ОС А (ротация лагер) 0°  360° 

ОС U (позициониране прът) (мм) 9 660 

ОС V (напречно позициониране хващач) (мм)  138 

ОС W (вертикално позициониране хващач) (мм) 215 

ОС C1 (ротация хващач) (опция) 0°  180° 

ОС H (вертикално движение на модула за рязане) (мм)  627 

ОС P  (напречно движение на модула за рязане) (мм) 880 

ОС B (екстрактор) (мм) 790 

 МОДУЛ ЗА ФРЕЗОВАНЕ   

 

Модул за ротация на електрошпиндели върху лагер 0 ÷ 360° 

Електрошпиндели с въздушно охлаждане 4 

Максимален брой модули за обработка 6 

Освобождаване от работното поле на електрошпинделите чрез шейна върху сачмени плъзгачи ○ 

Максимална мощност в S1 (kW) 5,6 

Максимална скорост (об/мин) 24.000 

Захващане инструмент ER 32 

МОДУЛ ЗА РЯЗАНЕ  

Твърдосплавен диск Ø 600 мм ● 

Ъгли на рязане -48° ÷ 245° 

Мощност двигател трифазен нож (kW) 3 

Подготовка за автоматичен старт на аспиратора за стружки ● 

ФУНКЦИИ  

 Фрезоване и рязане на детайла директно от целия профил ● 

 ОБРАБОТВАЕМИ ПОВЪРХНОСТИ   

 Брой лица (горни, странични, долно) 1 + 2 + 1  
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