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5-osiowe/stronne centrum obróbkowe 3-osiowe pionowe centrum obróbkowe

SERIA VC
P R Z E W O D N I K

FREZOWANIE
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Mówimy: ZA INNOWACJĄ STOI CZŁOWIEK,  
a więc Ty drogi Partnerze!

Dobre rozwiązania przychodzą wtedy, gdy wsłuchujemy się 
w Twoje potrzeby. Dlatego w branży CNC uchodzimy za lidera 
i partnera, który tworzy rozwiązania dostosowane do biznesu. 

Swoją pozycję zawdzięczamy stałym przemianom ku 
przyszłości i innowacyjnemu podejściu do obsługi klienta. 

Jednak te zmiany nie są podyktowane wyłącznie tym, co pod-
powiada rynek, ale i tym, jakie potrzeby dostrzegamy u  firm 
z którymi współpracujemy.

 

Lubimy podnosić poprzeczkę. Ale sobie.

Nasz standard to pełne partnerstwo i wsparcie na każdym eta-
pie współpracy. 

Oferujemy nie tylko samą maszynę, ale i doradztwo w jej 
wyborze, serwis, zdalną diagnostykę i narzędzia do optymali-
zacji produkcji. 

Możesz liczyć również na nasze wsparcie we wdrożeniu 
produkcji: dostarczamy oprogramowanie CAD/CAM, opracowu-
jemy technologie i prowadzimy nadzór we wdrażaniu produkcji 
nowego detalu. 

Stale poszerzamy też rynek CNC o nowe, skuteczne rozwiązania, 
po to by Twój biznes działał szybciej i efektywniej.

fachowe doradztwo i wygodne 
składanie zamówień 24/7 dzięki 
sklepowi internetowemu oraz 
platformie B2B

szybka reakcja (zdalny serwis, 
czas reakcji do 24 h), doświadczeni 
pracownicy

najszerszy na rynku zakres pracy 
obrabiarek CNC (o przejazdach w osi 
X od 1000 mm nawet do 20000 mm), 
bogaty standard wyposażenia 
w standardzie, magazyn 
maszyn w Polsce

SPrZEdAż MASZyN CNC

zaawansowane realizacje od doboru
technologii obróbki, przez 
zaprojektowanie i wykonanie 
mocowań, po pełną robotyzację

rOZWIĄZANIA IT

SERWISFINANSOWANIE

SZKOLENIA

NArZĘdZIA

skuteczne CNC to mniej błędów 
produkcyjnych - oferujemy 
oprogramowanie pozwalające w czasie 
rzeczywistym monitorować produkcję,
zgłaszać błędy w obsłudze

dobór najlepszej formy finansowania,
w tym leasing fabryczny

dOrAdZTWO

własne centrum szkoleniowe
z praktycznymi ćwiczeniami na
maszynach i stacjach roboczych,
realizowane przez praktyków

O nas
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 ▪ korpus obrabiarki wykonany z żeliwa szarego
 ▪ konstrukcja bazująca na stole krzyżowym
 ▪ obudowa New Line (modele VC 1060 i VC 1270)
 ▪ liniowe prowadnice we wszystkich osiach (do VC 1270)
 ▪ ślizgowe prowadnice we wszystkich osiach (od MVC 1890)
 ▪ cztery prowadnice w osi Y (od modelu VC 1270)
 ▪ maks. obroty wrzeciona 40 000 obr/min
 ▪ stabilizacja temperaturowa wrzeciona
 ▪ odciążenie osi Z

 ▪ centralny układ smarowania
 ▪ wysokiej klasy śruby kulowo-toczne obustronnie łożyskowane
 ▪ enkodery absolutne
 ▪ wysokie moce napędów i momentów 

obrotowych do wysokowydajnej obróbki
 ▪ szybki dwuramienny zmieniacz narzędzia
 ▪ ergonomiczny pulpit
 ▪ pełna osłona przestrzeni roboczej

SERIA VC
3-osiowe pioNowe CeNtra obróbkowe

Bogaty standard wyposażenia umożliwiający dużą funkcjonalność 
w podstawowej cenie maszyny.

Kompaktowa budowa, w której zmaksymalizowano przestrzeń 
obróbczą w stosunku do gabarytów maszyny.

stabilizacja temperaturowa wrzeciona oraz wysoka sztywność 
konstrukcji gwarantują maksymalną precyzję oraz powtarzalność 
obróbki.

Komfortowa obsługa dzięki zastosowaniu dolnego systemu 
spłukiwania wiórów, zintegrowanego transportera wiórów, system 
przedmuchu wrzeciona oraz kółka ręcznego w  podstawowym 
wyposażeniu maszyny.

Dostępność części zamiennych dzięki uniwersalnym rozwiązaniom 
technicznym oraz komponentom renomowanych producentów.

SERYJNIE!

odciążenie osi Z
SERYJNIE!

SERYJNIE!

sztywny i stabilny korpus 
wykonany z żeliwa szarego

stabilizacja  
temperaturowa wrzeciona

powierzchnia stołu 
od 1100x500 mm do 2650x850 mm

liniowe lub ślizgowe prowadnice 
(zal. od modelu)

GŁÓWNE CECHY SERII

Y
X

Z
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24 pozycyjny magazyn narzędzia
typu bębnowego, z dwuramiennym zmieniaczem 
narzędzia, który gwarantuje bardzo szybki czas 
wymiany narzędzia t-t 1,5  sekundy (narzędzie 
do narzędzia). Dzięki wizjerom bocznym operator 
ma stały podgląd na narzędzia w magazynie.

centralny układ smarowania
prowadnic, śrub kulowo-tocznych zapewnia 
płynną pracę urządzenia i zapobiega nad-
miernemu zużyciu.

skimmer oleju 
separuje olej z chłodziwa co zapobiega jego 
degradacji i zapobiega przykremu zapachowi 
oraz wydłuża żywotność chłodziwa.

komputery, sterowniki, przetwornice i  konden-
satory podlegają ciągłemu nagrzewaniu, dlatego 
prawidłowe chłodzenie szafy elektrycznej jest 
bardzo ważnym elementem, który w  obrabiar-
kach marki tbi jest montowany w standardzie.  
(klimatyzacja szafy elektrycznej - opcja)

wyznaczamy naJwyŻSzy STanDaRD

obrabiarka posiada w standardzie 
możliwość gwintowania bez 
oprawki kompensacyjnej, co 
umożliwia prawidłową obróbkę  bez 
konieczności zakupu dodatkowych 
oprawek.

zintegrowany śrubowy transporter wiórów
redukuje czas pracy operatora na czynności poboczne nie związane z  procesem 
obróbki. wyrzutnik wiórów w zależności od zapotrzebowania klienta może być lewo- 
lub prawostronny. 
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kółko ręczne 
w standardzie zapewniające komfort 
obsługi dzięki możliwości zdalnego 
sterowania.

bezprzewodowe sondy detalu 
i narzędzia marki heidenhain
z systemem antykolizyjnym do szybkiego 
montażu. praktycznym rozwiązaniem jest 
jednoczesna instalacja sondy narzędzia 
tt 460 i  detalu ts 460 z  podkładką 
magnetyczną poprzez wspólny odbiornik 
se 660.

transmisja danych 
Usb + Fast ethernet.

wrzeciono dzięki bardzo dokładnemu wyważeniu 
umożliwia bezwibracyjną pracę dla każdej prędkości 
obrotowej. Możliwości wrzeciona w standardzie to  
12 000 obr/min.

ręczne pistolety do spłukiwania 
powierzchni roboczej (wodą i  powietrzem) 
zwiększają komfort pracy operatora.

dolny system spłukiwania wiórów 
jest zintegrowany z transporterem wiórów, 
dzięki czemu oczyszczanie obrabiarki może 
odbywać się bez ingerencji operatora.

chłodzenie  przez wrzeciono o ciśnieniu 20 bar oraz 
system chłodzenia narzędzia powietrzem i cieczą są 
montowane w standardzie.

system przedmuchu wrzeciona chroni stożek wrzeciona 
i zmieniacz narzędzia przed środkiem chłodzącym i wiórami.

stabilizacja temperaturowa wrzeciona
zapewnia utrzymanie stałej temperatury wrzeciona podczas 
pracy przy dużym obciążeniu i na wysokich obrotach.

oświetlenie 
na zewnątrz 

i wewnątrz wykonane 
w technologii led

sterowanie heidenhain   
najnowszej generacji z panelem 15,6” 
(tNC 620)  lub z 19” panelem dotykowym  
tFt (tNC 640).

3D

3D
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wypoSAżEnIE StAnDARD opCjA

sterowaNie HeiDeNHaiN tNC 620 =

sterowaNie HeiDeNHaiN tNC 640 =

gwiNtowaNie beZ oprawki koMpeNsaCYjNej =

kółko ręCZNe =

wrZeCioNo 12 000 obr/MiN =

CHłoDZeNie prZeZ wrZeCioNo 20 bar =

CHłoDZeNie prZeZ wrZeCioNo oD 40 Do 80 bar =

powięksZeNie stołU (obCiążeNie: 1500 kg, wYMiar: 1450x700 MM) – VC 1270 XL =

sYsteM prZeDMUCHU wrZeCioNa =

sYsteM CHłoDZeNia NarZęDZia powietrZeM i CieCZą =

traNsMisja DaNYCH Usb + Fast etHerNet =

skiMMer oLejU =

24 poZYCYjNY MagaZYN NarZęDZi sk40 =

30/40 poZYCYjNY MagaZYN NarZęDZi sk40 =

ręCZNe pistoLetY Do spłUkiwaNia powierZCHNi roboCZej (woDą i powietrZeM) =

CHłoDZeNie śrUb kULowo-toCZNYCH =

DoLNY sYsteM spłUkiwaNia wiórów =

ZiNtegrowaNY śrUbowY traNsporter wiórów wraZ Z wóZkieM =

taśMowY traNsporter wiórów =

LiNiałY poMiarowe HeiDeNHaiN =

prowaDNiCe LiNiowe we wsZYstkiCH osiaCH (Do VC 1270) =

prowaDNiCe śLiZgowe we wsZYstkiCH osiaCH (oD MVC 1890) =

prZYgotowaNie Do MoNtażU 4 osi =

NUMerYCZNie sterowaNe stołY obrotowe =

aUtoMatYCZNa prZekłaDNia Marki ZF =

ZwięksZeNie MoCY siLNika główNego oraZ siLNików osiowYCH =

CHłoDZeNie sZaFY eLektrYCZNej =

kLiMatYZaCja sZaFY eLektrYCZNej =

UkłaD FiLtraCji CHłoDZiwa =

soNDa Do poMiarU NarZęDZia =

soNDa Do poMiarU DetaLU =

iNstrUkCja obsłUgi i sCHeMat eLektrYCZNY Na Usb =

iNstrUkCja oprograMowaNia Na Usb =

NarZęDZia operatora =

CertYFikat Ce =

wyznaczamy naJwyŻSzy STanDaRD



Seria VC Smart mill
tbi technology

7

NiezawodNe rozwiązaNia

liniowe prowadnice toczne
wiodącej marki Hiwin, o szerokości 
45  mm są montowane w  modelach 
VC 1060 - VC 1270. Natomiast od modelu 
MVC 1890 standardem są prowadnice 
ślizgowe. 
w osi Y są 4 prowadnice (od 
modelu VC 1270), a w pozostałych osiach 
X/Z po 2 prowadnice.

wysokiej klasy śruby kulowo – 
toczne
obustronnie łożyskowane, klasy C3, 
montowane z  napięciem wstępnym 
w celu eliminacji luzów.

odciążenie osi z
montowane w standardzie (pneumatyczne, 
mechaniczne, hydrauliczne w zależności 
od modelu) zdecydowanie zwiększa 
dokładność oraz szybkość obróbki. 
pozwala znacznie wydłużyć żywotność 
mechanizmów napędowych oraz prowadnic.

stół 
w obrabiarkach serii VC 
przemieszcza się w osiach X i Y. 
jego nośność przy największych 
modelach może sięgać aż 
do 3 ton przy zachowaniu 
pełnych parametrów obróbki! 
powierzchnia stołu wynosi od 
1100x500 mm do 2650x850  mm 
(zal. od modeli).

rowki typu t 
to specjalne podłużne 
szczeliny w kształcie 
obróconej litery t, które 
umożliwiają stabilne 
mocowanie obrabianego 
detalu podczas procesu 
obróbki.

sztywna, zwarta  
i stabilna konstrukcja 

z żeliwa szarego 
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Cykl pRACy pRęDkość n moC p momEnt obR. m pRĄD I

s1
1 500 obr/min
11 000 obr/min
12 000 obr/min

10.0 kw
10.0 kw
8.0 kw

63.7 Nm
8.7 Nm
6.4 Nm

25.0 a
–
–

s6-60%
1 500 obr/min
10 000 obr/min
12 000 obr/min

12.5 kw
12.5 kw
10.0 kw

79.8 Nm
11.9 Nm
8.0 Nm

29.0 a
–
–

s6-40%
1 500 obr/min
9 000 obr/min
12 000 obr/min

14.0 kw
14.0 kw
11.0 kw

89.4 Nm
19.1 Nm
8.8 Nm

32.0 a
–
–

s6-25%
1 500 obr/min
7 500 obr/min
12 000 obr/min

17.0 kw
17.0 kw
12.0 kw

108.6 Nm
21.7 Nm
9.5 Nm

37.0 a
–
–

Cykl pRACy pRęDkość n moC p momEnt obR. m pRĄD I

s1

1 500 obr/min
6 500 obr/min
10 000 obr/min
12 000 obr/min

20.0 kw
20.0 kw
13.0 kw
8.0 kw

127.3 Nm
29.4 Nm
12.4 Nm
6.4 Nm

46.0 a
–
–
–

s6-60%

1 500 obr/min
6 000 obr/min
10 000 obr/min
12 000 obr/min

25.0 kw
25.0 kw
16.0 kw
8.0 kw

159.2 Nm
39.4 Nm
15.3 Nm
6.4 Nm

56.0 a
–
–
–

s6-40%
1 500 obr/min
5 500 obr/min
10 000 obr/min

30.0 kw
30.0 kw
17.5 kw

191.0 Nm
52.1 Nm
16.7 Nm

65.0 a
–
–

s6-25%
1 500 obr/min
5 000 obr/min
8 000 obr/min

37.0 kw
37.0 kw
24.0 kw

235.5 Nm
70.7 Nm
28.6 Nm

79.0 a
–
–

QAn  
200UH
HEIDEnHAIn

QAn  
260l 
HEIDEnHAIn

[obr/min]

[obr/min]

[obr/min]

[obr/min]

krzywa mocy

krzywa mocy

moment obrotowy

moment obrotowy

SILNIK WRZECIONA

do Vc 1270

od mVc 1890
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DAnE tECHnICznE jEDn. mR 120 mR 160 mR 200 mR 250 mR 320

średnica tarczy mm 128 165 202 250 320

wysokość tarczy mm 120  140 140  180  225

średnica przelotu mm 32 40  45 70 105 

przełożenie 1/60 1/72 1/90 1/90 1/120

waga kg 33 41 61  85 135 

Maksymalne obciążenie   
(w pionie) kg 20 80 100 125 180

Maksymalne obciążenie   
(w poziomie) kg 120 160 200 250 350 

StoŁy
kItAgAwA

stoły obrotowe stanowią wyposażenie opcjonalne obrabiarek marki tbi i umożliwiają poszerzenie 3-osiowego centrum obróbkowego 
serii VC o dodatkowe osie. tego typu wyposażenie zapewnia:
 ▪ wysoką dokładność pozycjonowania przez długi czas,
 ▪ możliwość pracy z większymi obciążeniami,
 ▪ łatwą korektę luzu międzyzębnego,
 ▪ większą sztywność konstrukcji.

w ofercie posiadamy stoły obrotowe marki kitagawa. 

Stoły obrotowe

moDEl nApęD pASEm DIRECt-DRIVE ElEktRowRzECIono pRzEkŁADnIA

stożek sk 40 = =

stożek sk 50 = = =

 stożek Hsk 63 = = = =

stożek Hsk 100 = = = =

6 000 obr/min =

8 000 obr/min = =

10 000 obr/min =

12 000 obr/min = =

15 000 obr/min =

18 000 obr/min = =

24 000 obr/min =

40 000 obr/min =

napędynapędy
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STEROWANIE

standard:
 ▪ programowanie iso
 ▪ interpolacja liniowa 4 osi
 ▪ interpolacja kołowa 2 osi
 ▪ system operacyjny Heros 5
 ▪ kompensacja błędów
 ▪ obsługa sond pomiarowych (narzędzia oraz detalu)
 ▪ obsługa tNCremoplus 
 ▪ Czas obróbki bloku - 1,5 ms
 ▪ pamięć sDraM - 2 gb, dysk 1,8 gb  
 ▪ wyświetlacz: 15.1” kolorowy
 ▪ interfejs komunikacyjny: 5 x Usb  (1 x przód Usb 2.0, 4 x tył Usb 3.0)
 ▪ ethernet gigabitowy 1000base-t
 ▪ rs-232-C/V.24 maks. 115 kbps

opcje:
 ▪ programowanie konturów na rozwiniętej powierzchni bocznej cylindra
 ▪ interpolacja liniowa 5 osi
 ▪ interpolacja kołowa 3 osi
 ▪ obsługa HeiDeNHaiN-DNC
 ▪ osie linearne do 0,01 µm włącznie
 ▪ osie kątowe do 0,00001°
 ▪ kompensacja sprzęgania osi (CtC)
 ▪ Dynamiczne dostosowanie parametrów regulacji
 ▪ konwerter plików DXF
 ▪ korekcja narzędzia

standard:
 ▪ programowanie iso
 ▪ interpolacja liniowa 4 osi
 ▪ interpolacja kołowa 2 osi
 ▪ system operacyjny Heros 5
 ▪ kompensacja błędów
 ▪ obsługa sond pomiarowych  

(narzędzia oraz detalu)
 ▪ obsługa tNCremoplus
 ▪ Czas obróbki bloku - 0,5 ms
 ▪ pamięć raM - 4 gb 
 ▪ pojemność dysku - 32 gb
 ▪ wyświetlacz: 19” kolorowy tFt
 ▪ interfejs komunikacyjny: 5 x Usb   

(1 x przód Usb 2.0, 4 x tył Usb 3.0)
 ▪ ethernet gigabitowy 1000base-t
 ▪ rs-232-C/V.24 maks. 115 kbps

opcje:
 ▪ programowanie konturów na rozwiniętej 

powierzchni bocznej cylindra
 ▪ interpolacja liniowa 5 osi
 ▪ interpolacja kołowa 3 osi
 ▪ obsługa HeiDeNHaiN-DNC
 ▪ osie linearne do 0,01 µm włącznie
 ▪ osie kątowe do 0,00001°
 ▪ Dynamiczne monitorowanie kolizji (DCM)
 ▪ konwerter plików DXF
 ▪ adaptacyjne regulowanie posuwu (aFC)
 ▪ rozszerzone zarządzanie narzędziami 

bazujące na języku python
 ▪ Dynamiczne dostosowanie 

parametrów regulacji

                                                  - montowane w standardzie

3D
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komponenty światowych producentów

nAzwA  mARkA

łożYska
                          

MagaZYN NarZęDZia
     

NapęD główNY
  

NapęDY osiowe
  

obwoDY beZpieCZeństwa
   

pNeUMatYka
               

prowaDNiCe
         

sZaFa eLektrYCZNa
   

śrUbY kULowo-toCZNe
       

wrZeCioNo

ZabeZpieCZeNia DrZwi

ZłąCZa eLektrYCZNe
     

ZłąCZa obrotowe
 

przyłącza
Zasilanie elektrycZnesprężone powietrZe
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RZUTY MASZYNY

wymIARy jEDn. VC 1060 VC 1270 mVC 1890 mVC 2090 mVC 2290 mVC 2590

DłUgość A mm 2900 3400 4900 5400 5700 6000

sZerokość b mm 2100 2250 3300 3500 3500 3700

wYsokość C mm 2800 2800 3600 3600 3600 3600

powyższe wymiary nie zawierają transportera wiórów. wyrzutnik wiórów w zależności od zapotrzebowania klienta może być zamontowany 
jako lewo lub prawostronny.

rZut Z bokurZut Z prZodu

rZut Z góry

A

C

A

B

B
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Plan fundamentowy

tbi Vc 1270 

tbi MVc 2590

kotwy (zal. od modelu)

Niniejsze rysunki są poglądowe i nie stanowią dokumentacji projektowej.
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DAnE tECHnICznE jEDn. VC 1060 VC 1270 mVC 1890 mVC 2090 mVC 2290 mVC 2590

ZAKRES PRACY
przesuw wzdłużny stołu - oś X mm 1000 1200 1800 2000 2200 2500

przesuw poprzeczny stołu - oś Y mm 600 700 900/1000 900/1000 900/1000 900/1000

przesuw pionowy wrzeciennika - oś Z mm 650 700 900/1000 900/1000 900/1000 900/1000

powierzchnia stołu mm 1100x500 1350x600 1950x850 2150x850 2350x850 2650x850

rowki typu t (ilość x szerokość x rozstaw) 5x18x100 5x18x100 5x22x150 5x22x150 5x22x150 5x22x150

obciążenie stołu kg 1000 1200 2500 3000 3000 3000

odległość czoło wrzeciona - pow. stołu mm 150-800 150-850 250 - 1150 250 - 1150 250 - 1150 250 - 1150

WRZECIONO GŁÓWNE
Napęd główny aC – napęd pasowy aC – napęd pasowy

stożek mocujący typ sk40 (DiN69871) sk40 (DiN69871) sk40 / sk50 (DiN69871) sk40 / sk50 (DiN69871) sk40 / sk50 (DiN69871) sk40 / sk50 (DiN69871)

Moc napędu (s1/s6) kw 10/17 10/17 20/37 20/37 20/37 20/37

Moment obrotowy (s1/s6) Nm 63,7/108,6 63,7/108,6 127,3/235,5 127,3/235,5 127,3/235,5 127,3/235,5

Zakres obrotów – napęd pasem obr/min 12000 12000 12000 12000 12000 12000

Zakres obrotów – napęd direct-drive obr/min 12000/15000 12000/15000 12000/15000 12000/15000 12000/15000 12000/15000

Zakres obrotów – napęd elektrowrzeciono obr/min 20000/24000 20000/24000 20000 20000 20000 20000

NAPĘDY  OSI
osie X/Y/Z aC – napędy cyfrowe aC – napędy cyfrowe

śruby kulowo – toczne mm 40/40/40 40/40/40 63/63/63 63/63/63 63/63/63 63/63/63

ilość prowadnic w osiach X/Y/Z szt. 2/2/2 (liniowe) 2/4/2 (liniowe) 2/4/2 (ślizgowe) 2/4/2 (ślizgowe) 2/4/2 (ślizgowe) 2/4/2 (ślizgowe)

Maks. moment obrotowy napędu osi X/Y/Z + hamulec Nm 39/39/52 + 40 39/39/52 + 40 107/107/107 + 70 107/107/107 + 70 107/107/107 + 70 107/107/107 + 70

PRĘDKOŚĆ POSUWÓW
szybki posuw w osiach X/Y/Z m/min 36/36/36 36/36/36 20/20/15 15/15/12 15/15/12 15/15/12

mAGAZYN NARZĘDZI
typ bębnowy bębnowy

ilość narzędzi szt. 24 (30/40) 24 (30/40)

Maks. średnica narzędzia mm 80 80

Maks. śr. narzędzia (sąsiednie miejsce w zasobniku wolne) mm 150 150

Maks. ciężar narzędzia kg 7 15

Maks. długość narzędzia mm 300 300

Czas wymiany narzędzia t-t sek. 1,5 1,5

DOKŁADNOŚĆ POZYCJONOWANIA
Dokładność pozycjonowania maszyny mm +/- 0,005 +/- 0,005 +/- 0,005 +/- 0,005 +/- 0,005 +/- 0,005

powtarzalność pozycjonowania maszyny mm +/- 0,003 +/- 0,003 +/- 0,003 +/- 0,003 +/- 0,003 +/- 0,003

ZBIORNIK ChŁODZIWA
pojemność l 330 360 560 650 650 650

przepływ l/min 200 200 200 200 200 200

DANE OGÓLNE
Całkowity pobór mocy kVa 35 35 55 55 55 55

Długość mm 2900 3400 4900 5400 5700 6000

szerokość mm 2100 2250 3300 3500 3500 3700

wysokość mm 2800 2800 3600 3600 3600 3600

waga kg 6800 7800 20000 23000 27000 30000

Parametry techniczne
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DAnE tECHnICznE jEDn. VC 1060 VC 1270 mVC 1890 mVC 2090 mVC 2290 mVC 2590

ZAKRES PRACY
przesuw wzdłużny stołu - oś X mm 1000 1200 1800 2000 2200 2500

przesuw poprzeczny stołu - oś Y mm 600 700 900/1000 900/1000 900/1000 900/1000

przesuw pionowy wrzeciennika - oś Z mm 650 700 900/1000 900/1000 900/1000 900/1000

powierzchnia stołu mm 1100x500 1350x600 1950x850 2150x850 2350x850 2650x850

rowki typu t (ilość x szerokość x rozstaw) 5x18x100 5x18x100 5x22x150 5x22x150 5x22x150 5x22x150

obciążenie stołu kg 1000 1200 2500 3000 3000 3000

odległość czoło wrzeciona - pow. stołu mm 150-800 150-850 250 - 1150 250 - 1150 250 - 1150 250 - 1150

WRZECIONO GŁÓWNE
Napęd główny aC – napęd pasowy aC – napęd pasowy

stożek mocujący typ sk40 (DiN69871) sk40 (DiN69871) sk40 / sk50 (DiN69871) sk40 / sk50 (DiN69871) sk40 / sk50 (DiN69871) sk40 / sk50 (DiN69871)

Moc napędu (s1/s6) kw 10/17 10/17 20/37 20/37 20/37 20/37

Moment obrotowy (s1/s6) Nm 63,7/108,6 63,7/108,6 127,3/235,5 127,3/235,5 127,3/235,5 127,3/235,5

Zakres obrotów – napęd pasem obr/min 12000 12000 12000 12000 12000 12000

Zakres obrotów – napęd direct-drive obr/min 12000/15000 12000/15000 12000/15000 12000/15000 12000/15000 12000/15000

Zakres obrotów – napęd elektrowrzeciono obr/min 20000/24000 20000/24000 20000 20000 20000 20000

NAPĘDY  OSI
osie X/Y/Z aC – napędy cyfrowe aC – napędy cyfrowe

śruby kulowo – toczne mm 40/40/40 40/40/40 63/63/63 63/63/63 63/63/63 63/63/63

ilość prowadnic w osiach X/Y/Z szt. 2/2/2 (liniowe) 2/4/2 (liniowe) 2/4/2 (ślizgowe) 2/4/2 (ślizgowe) 2/4/2 (ślizgowe) 2/4/2 (ślizgowe)

Maks. moment obrotowy napędu osi X/Y/Z + hamulec Nm 39/39/52 + 40 39/39/52 + 40 107/107/107 + 70 107/107/107 + 70 107/107/107 + 70 107/107/107 + 70

PRĘDKOŚĆ POSUWÓW
szybki posuw w osiach X/Y/Z m/min 36/36/36 36/36/36 20/20/15 15/15/12 15/15/12 15/15/12

mAGAZYN NARZĘDZI
typ bębnowy bębnowy

ilość narzędzi szt. 24 (30/40) 24 (30/40)

Maks. średnica narzędzia mm 80 80

Maks. śr. narzędzia (sąsiednie miejsce w zasobniku wolne) mm 150 150

Maks. ciężar narzędzia kg 7 15

Maks. długość narzędzia mm 300 300

Czas wymiany narzędzia t-t sek. 1,5 1,5

DOKŁADNOŚĆ POZYCJONOWANIA
Dokładność pozycjonowania maszyny mm +/- 0,005 +/- 0,005 +/- 0,005 +/- 0,005 +/- 0,005 +/- 0,005

powtarzalność pozycjonowania maszyny mm +/- 0,003 +/- 0,003 +/- 0,003 +/- 0,003 +/- 0,003 +/- 0,003

ZBIORNIK ChŁODZIWA
pojemność l 330 360 560 650 650 650

przepływ l/min 200 200 200 200 200 200

DANE OGÓLNE
Całkowity pobór mocy kVa 35 35 55 55 55 55

Długość mm 2900 3400 4900 5400 5700 6000

szerokość mm 2100 2250 3300 3500 3500 3700

wysokość mm 2800 2800 3600 3600 3600 3600

waga kg 6800 7800 20000 23000 27000 30000

informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i n. k.c. lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.
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