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Централа
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Рязане и разделяне
(опция)

02
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5-осна централа CNC с мобилен портал, направена за извършване на операции по
фрезоване, разпробиване, резбоване и рязане на прътов материал или детайли с
големи размери от алуминий, ПВЦ, леки сплави като цяло и стомана.
Подвижната част на машината е съставена от портал, разполагащ с механизация с
прецизна зъбна рейка. Електрошпинделът с голяма мощност (15 kW в S1) с връзка за
инструменти HSK-63F позволява извършване на обработки, някои от които тежки, с
отлични резултати от гледна точка на бързина и прецизност. Складът за инструменти с
16 места, разположен в подвижния портал, се предлага като опция в още два модела, с
16 или 32 места, и двата разполагащи със система с рамо за смяна на инструментите,
която значително намалява необходимото време за смяна. Инструментът нож от 500 мм
се разполага отделно в специален склад.
Машината може да се използва в балансиран режим - начин на работа, който позволява
намаляване до минимум на времето на престой на машината, тъй като позволява смяна
на детайла (зареждане/освобождаване), докато машината обработва друг детайл. При
динамичния балансиран модел тази функция може да се подобри допълнително
предвид факта, че позиционирането на стегите може да се направи напълно независимо
от портала. Освен това е възможно да се извършва обработка на различни детайли и
между двете работни зони. Разполага с картер (защита) на портала, който предпазва
оператора и позволява намаляване на шумовото замърсяване.

Склад за инструменти
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Стеги
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Уред за измерване на
размерите на профила
(опция)
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Satellite XT
Централа

01

02

03

04

05

Нож

Рязане и разделяне
(опция)

Склад за
инструменти

Стеги

Инструмент за
измерване на размерите
на профила (опция)

Ножът от 500 мм, който се
предлага, се разполага в
специален склад.
Разполага с връзка на
инструмента HSK-63F и
може да работи, като
използва 5-те оси на
електроглавата за
разделяне на детайла.
Посредством специален
опционен софтуер
позволява извършване на
рязане и разделяне
директно от необработения
прътов материал.
В склада за инструменти
може да се постави
дискова фреза с диаметър
от 180 мм. Този инструмент
позволява извършване на
сложни срязвания, прави
срезове, обработкa на
челни повърхнини и
зачистване с максимална
скорост, безопасност и
прецизност.

Опционните функции за
рязане и разделяне директно
от пръта позволяват
получаване от един прът на
редица обработени и накрая
отделени в отделните
елементи профили, като се
избягва необходимостта от
обработка на вече
предварително нарязани
заготовки. Обширната
възможност за рязане на
модула на ножа позволява
извършване на срязвания за
разделяне при профили с
големи размери, като
фактически в много случаи
премахва етапа на
обработка, която обикновено
се извършва в началото на
гилотината.
В този случай машината
може да се окомплектова с
принтер за етикети за
управление на
проследяването на
профилите през следващите
етапи.

Складът за инструменти е
обширен и бърз и е монтиран
директно върху количката на
машината; страничната му
позиция, съчетана със
специално легло, гарантира
максимална защита на
конусите за инструменти както
от стружки, така и от случаен
удар.
Стандартният склад може да
помества до 16 поставки за
инструменти, които може да се
конфигурират по усмотрение на
оператора.
За да намалите времето за
смяна на инструмент, има
опционен склад, разполагащ с
рамо за смяна, благодарение
на който не е нужно време на
изчакване между поставянето
на даден инструмент и
вземането на следващия.
Складът с бърза смяна се
предлага и за 32 места.

Модулът на стегите е в състояние
да гарантира правилно и
безопасно закрепване на
профили със значителни размери
от алуминий, ПВЦ, стомана и леки
сплави.
Всеки модул се плъзга чрез
линейни водачи по равнината на
машината. Позиционирането в
статичните балансирани модели
се управлява чрез ос Х.
Динамичните балансирани
модели разполагат със система
за позициониране с
централизирана механизация,
която осигурява независимост на
стегите от движенията на
количката и позволява
позициониране по време на
обработка на друг детайл.
Възможно е бързо и точно да се
монтират контрашаблони, които
правят машината изключително
многофункционална.
Модулът на стягата се предлага
като опция в модел с двоен
притискател за обработка на два
профила успоредно.

Машината може да разполага като
опция с електронно устройство,
което позволява автоматична
корекция на грешките в размерите в
дължина, ширина и височина на
детайла. По този начин
характеристиките, свързани с
прецизността на машината, не се
повлияват от разликите между
теоретичните и реалните размери
на детайла за обработка.
Това устройство изпълнява
прецизно тестване на
необработения детайл на няколко
места, за да позволи коригиране на
обработките по протежение на
цялата му дължина, включително и
в случай на деформирани или
усукани профили.

ХОДОВЕ НА ОСИТЕ
ОС X (надлъжна) (мм)

7 800
10 500
15 500

ОС Y (напречна) (мм)

1 100

ОС Z (вертикална) (мм)

655

ОС В (вертикална - хоризонтална ротация)

0°  90°

ОС С (вертикална ротация ос)

0°  360°

СКОРОСТ НА ПОЗИЦИОНИРАНЕ
ОС X (м/мин)

75

ОС Y (м/мин)

60

ОС Z (м/мин)

40

ОС B (°/мин)

3 240

ОС С (°/мин)

3 600

ЕЛЕКТРОШПИНДЕЛ
Максимална мощност в S1 (kW)

15

Максимална скорост (об/мин)

24 000

Максимален момент (Nm)

12

Конус за свързване на инструмента

HSK-63F

АВТОМАТИЧЕН СКЛАД ЗА ИНСТРУМЕНТИ ВЪРХУ КОЛИЧКАТА
Брой инструменти в стандартния склад

16

Максимален размер на инструментите, които може да се заредят в стандартния склад (мм)

Ø=80 L=300

Максимален размер на ножа, който може да се зареди в стандартния склад (мм)

Ø=180 L=150

Максимален размер на ножа, който може да се зареди в склада за ножа (мм)

Ø=500 L=73

Максимален брой на инструментите в склада - опция

32

ОБРАБОТВАЕМИ ПОВЪРХНОСТИ
С директен инструмент (горно лице, странични лица, чела)
С инструменти - нож (горно лице, странични лица, чела)

5
1+2+2

РАБОТНО ПОЛЕ (База x Височина x Дължина)
Максимален размер на детайла, обработваем върху 1 лице, фиксиран със специално оборудване с дължина на
инструмента (A) L=73мм плюс поставка за инструмента (B) L=145мм

1.000 x 400 x 7.800
1.000 x 400 x 10.000
1.000 x 400 x 15.500

Максимален размер на детайла, обработваем върху 5 лица, с дължина на инструмента (A) L=73мм плюс поставка
за инструмента (B) L=145мм в балансиран режим

450 x 400 x 3.215
450 x 400 x 4.565
450 x 400 x 7.065

Сечение, обработваемо с нож Ø 500 мм (включително рязане и разделяне) (база x височина)

292 x 360

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАПРАВА НА МЪЖКА РЕЗБА (с мъжка резба върху алуминий и преминаващ отвор )
Твърда

M12

ЗАСТОПОРЯВАНЕ ДЕТАЙЛ
Стандартен брой пневматични стеги

6
8
12

Максимален брой пневматични стеги

12

Максимален брой стеги на зона
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