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TKE 783 
Машинен център 

 Електрошпиндел 01 Вакуумна маса 02

Пълна версия с пневматични челюсти и с 
вградена защитна кабина. 

    

CNC машинен център с 3 контролирани оси с голяма работна способност в Y (2 000 мм), 
характеризиращи се със система за блокиране състояща се от вакуумни работни 
повърхности, които позволяват вакуумно блокиране на панели и ламарини; това решение 
е особено ефикасно, когато трябва да се извършва обработка на компоненти с намалена 
дебелина, които трудно биха могли да се блокират със традиционна система с хващачи. 
Машинният център е снабден със серия от клапани, които позволяват автоматично 
активиране или деактивиране на различни зони на работния плот, за да може да се 
концентрира засмукването в определена зона и да се оптимизира захващането на 
елементи с ограничени размери. Възможно е да се извършва интерполирано пробиване-
фрезоване на композитни панели, панели и ламарини от алуминий, стомана, инокс, титан 
и профили от алуминий. Машинният център е наличен в стандартна версия в две 
работни дължини, равни на 4140 и 6440 мм. За да се позволи генериране на програми, 
които управляват машините, Tekna предоставя лесно използваеми софтуери, които могат 
да се използват, както от опитни CNC специалисти по програмиране, прилагайки най-
високо ниво на сложност, така и от хора, които нямат никакъв опит; само с няколко часа 
обучение, клиента може да придобие необходимите познания, които позволяват 
използването на машинния център посредством графично програмиране. Софтуерните 
решения предложени от Tekna са резултат от внимателно проектиране и анализиране на 
реалните нужди на клиента и гарантират изключителна леснота на използване, с 
произтичащото от това намаление на времето и разходите за управление. 
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Електрошпиндела 10 kW в S1 
с висок въртящ момент, 
позволява извършване на 
обработки с голямо 
натоварване.  
Може да се използва, както 
върху алуминиеви панели, 
така и върху някой видове  
стоманени панели, 
благодарение на системата 
за смазване с масло с 
минимално разсейване под 
налягане.  
Опционално, може да бъде 
снабден с четвърта ос за 
управление на въртенето на 
ъгловия модул с нож за 
нарези под формата на V 
върху панели или на ъглови 
модули за фрезоване за 
профили. 
Моделът от 6440 мм 
позволява да се работи в 
преходен режим, 
намалявайки до минимум 
времената за спиране на 
машината по време на 
фазите на поставяне и 
сваляне на парчетата за 
обработване. Системата 
разделя машината на две 
зони и позволява, както 
поставяне, така и 
последваща обработка на 
парчетата с различни 
дължини и кодове и 
обработка, между двете 
работни зони. 

 Блокирането на панелите се 
извършва посредством вакуумен 
работен плот. Плота от пластмасов 
материал е поставен отгоре на 
алуминиевите греди и 
представлява едно единно нещо с 
тях, гарантира ефикасно 
аспириране по цялата повърхност и 
осигурява водонепропускливост на 
евентуални остатъци на течна 
смазка. Системата е разделена на 
греди от екструдиран алуминий, 
които се активират/деактивират 
автоматично по отделно 
посредством система от клапани, 
позволявайки активирането на 
аспирацията и оптимизирането на 
захващането само в зоните, където 
има панели за захващане. 
На работния модул е интегрирана 
система за аспириране, която е 
свързана с промишлен аспиратор и 
система за духане, сваляема, 
когато се използва за блокиране 
посредством пневматични хващачи.  
Тази двойна система отстранява 
ефикасно праха възникнал при 
обработката, позволявайки 
аспирационните отвори да се 
поддържат свободни, а 
способността за блокиране остава 
непроменена. Освен това, 
допринася за улесняване на 
операциите по почистване между 
едно и друго зареждане, 
отстранявайки голяма част от 
стружките, които биха могли да 
затруднят правилното блокиране на 
панелите върху масата. 

Магазинът за инструменти от 
револвeрен тип, който е 
вграден на оста X, позволява 
много голямо намаление на 
времето на операцията за 
смяна на инструмента. Тази 
функция е много полезна в 
преходен режим, с избягване 
на маршрута за достигане до 
магазина, понеже склада се 
движи успоредно на 
електрошпиндела, при 
съответните премествания. 
Магазинът е с 10 позиции и 
има капацитет да съдържа 
до 10 носачи за инструменти, 
конфигурирани от оператора, 
от които 2 ъглови. Разполага 
с подвижно покритие с 
механично движение, което 
позволява предпазване на 
инструментите от стружки и 
прах, които се натрупват по 
време на обработката. 
 

Размерите на работното поле 
върху оста Z позволява 
обработки на профили и 
материали с голяма 
дебелина. На вакуумния 
работен плот е възможно 
инсталиране на до 4 
пневматични хващачи за 
зона и механично блокиране 
на алуминиеви екструдати и 
профили, а благодарение на 
двата ъглови модула, които 
се зареждат в магазина, 
профилите могат да бъдат 
обработени върху 5 страни. 
Това опционално устройство 
позволява обработване, 
както на профили, така и на 
панели и концентрира само 
върху една машина 
работната способност, която 
обикновено изисква два 
машинни центъра, 
постигайки по този начин 
уникална версатилност за 
машините от този вид. 
Безопасността е гарантирана 
от локална защитна кабина 
на работния модул, която се 
монтира в случай, при който 
машината е снабдена с 
пневматични хващачи и/или 
ъглови модули. 

 Софтуера CN6 за 
управление на цифровия 
контрол контролира 
всички функции на 
машинния център 
посредством графичен 
интерфейс. Той включва 
редактор на езика ISO, 
позволява визуализиране 
на детайлите заедно с 
настроените обработки. 
Функционалността може 
да се разшири 
посредством опционален 
NC Tool, система 
CAD/CAM, която генерира 
програми ISO 
съвместими с CN6, които 
могат да се свържат със 
софтуера Nesting, който 
управлява 
оптимизирането на 
фигурите за обработка на 
панелите. 

 
 ХОД ОСИ   

 ОС X (надлъжно) (мм) 
4 520 
6 980  

 ОС Y (напречен) (мм) 2 370  

 ОС Z (вертикален) (мм) 290  

 ОС Z (вертикална) със система за духане (мм) 60  

 ОС A (въртене на ъгловия модул) (опционален) 0 ÷ 360°  

 ЕЛЕКТРОШПИНДЕЛ   

 Максимална мощност в S1 (kW) 10  

 Максимална скорост (1/мин) 24 000  

 Максимален въртящ момент (Nm) 10,2  

 Конус за захващане на инструмент ISO 30  

 Въздушно охлаждане с електровентилатор ●  

 АВТОМАТИЧЕН ИНСТРУМЕНТАЛЕН МАГАЗИН   

 Автоматичен инструментален магазин с 10 места, монтиран на носеща конструкция  ●  

 Максимален размер на инструменти, които могат за да се заредят на машината (mm) Ø = 140   L = 120  

 Максимален брой ъглови инструменти, които може да се заредят в магазина 2  

 БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТИ   

 Системата от фотоелектрически бариери за защита на достъпа до работната зона ●  

 Метална ограда за защита от двете страни ●  

 Метално покритие магазин за инструменти ●  

 Локална кабина за защита на работния модул ○  

 ЗАСТОПОРЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛ   

 Вакуумна система за закрепване с вакуумни маси ●  

 Размер на вакуумна греда (mm) 230 x 2 000  

 Брой греди с двойна вакуум камера 7  

 Пневматични удари, които служат за справка при позициониране на панел в X 2  

 Пневматични удари, които служат за справка при позициониране на панела в Y (4.140 – 6.140) 3 – 6  

 Пневматични хващачи върху работната маса за блокиране на профили ○  

 Максимален брой хващачи за зона 4  

 РАБОТЕН МОДУЛ   

 Портална структура ●  

 Електрошпиндел управляван върху 3 оси с възможност за едновременна интерполация ●  

 Система за аспирация на стружки ●  

 Система за смазване на инструмент със смазочно масло с минимална дифузия под налягане ●  

  ●  включено                           ○  налично  
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