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CNC expert je exkluzívny distribútor
strojov
pre Slovenskú a Českú republiku
a autorizovaný distribútor nástrojov

ROZUMIEME STROJOM

. SOFTWARE . ŠKOLENIA . TECHNOLÓGIA . NÁSTROJE . PORADENSTVO .

Komplexné riešenie

CNC expert a PRIMINER

Spoločnosť CNC expert vznikla v roku 2017 ako dcérska spoločnosť firmy Vercajch centrum,
ktorá pôsobí na slovenskom trhu už vyše 20 rokov ako veľkodistribútor náradia pre profesionálov.
Spoločnosť CNC expert je výhradným predajcom CNC strojov PRIMINER na Slovensku. Okrem
toho sprostredkúva predaj obrábacích strojov od iných svetových výrobcov. Zákazníkovi tak
ponúka možnosť výberu zo širokého portfólia všetkých druhov kovoobrábacích strojov svetových
značiek.
Spoločnosť CNC expert zároveň ponúka široký sortiment náhradných dielov a profesionálnych
nástrojov od svetových dodávateľov. S dodaním ihneď alebo do niekoľkých dní od objednania.

Spoločnosť CNC expert je súčasťou skupiny predajcov strojov PRIMINER v Európe, pričom
centrálny sklad je situovaný v Nemecku. Stroje, ktoré sú skladom v Nemecku, môžu byť dodané
a nainštalované u zákazníka do 2 týždňov. Hlavný sklad na Slovensku je vo Zvolene, skladové
stroje môžu byť dodané a nainštalované do 1 týždňa.
Stroje PRIMINER je možné vidieť v predvádzacom centre spoločnosti CNC expert vo Zvolene.
V prípade záujmu má zákazník možnosť vyskúšať si stroj v priestoroch spoločnosti, prípadne
vidieť, ako stroje reálne pracujú v prevádzkach u zákazníkov.
Spoločnosť CNC expert poskytuje individuálne možnosti financovania pri kúpe CNC stroja, spolupracuje s viacerými bankovými a finančnými inštitúciami a pomôže zákazníkovi s vybavením
pôžičky, úveru, prípadne s financovaním projektu s podporou EÚ.
Spoločnosť PRIMINER bola založená globálnym tímom s viac ako 15-ročnými skúsenosťami v
oblasti výroby CNC obrábacích strojov. Zastúpenie má v Nemecku a Taiwane, výrobný závod
v Číne a Indonézii. Spoločnosť využíva najmodernejšiu technológiu. Spôsob výroby stroja totiž
ovplyvňuje jeho výkon. Pri výrobe sa používajú komponenty najvyššej kvality, aby sa zaistila
dlhodobá spoľahlivosť a výkonnosť stroja. PRIMINER kladie dôraz na kvalitu, od výberu dodávateľov materiálu až po inštaláciu priamo u koncového zákazníka. Všetky stroje sú testované
počas 48 hodín skutočnej prevádzky, aby sa zaistila kvalita každého CNC stroja, ktorý opustí
výrobný závod. Vďaka globálnemu zastúpeniu sú stroje PRIMINER predávané do viac ako 20
krajín sveta, kde si získali spokojnosť zákazníkov.

Tím CNC expert tvoria odborníci s mnohoročnými skúsenosťami v oblasti trieskového obrábania.
Zákazníkom poskytujú pomoc a podporu pri výbere a kúpe stroja. Zároveň zabezpečujú záručný
a pozáručný servis, školenia a doškoľovania obsluhy, konzultácie a poradenstvo, vypracovávanie
časových štúdií vrátane vypracovania kompletnej technológie obrobku podľa konkrétnych
požiadaviek zákazníka. Súčasťou je aj dodanie náhradných dielov a iného špeciálneho
príslušenstva.
Správna voľba rezných podmienok a vhodné zvolenie rezného nástroja sú veľmi dôležité.
Dokážu ušetriť veľké množstvo finančných prostriedkov, zefektívniť výrobu a produktivitu
práce. Vhodne zvolené rezné podmienky predlžujú životnosť nástroja, zabraňujú nadmernému
opotrebovaniu obrábacieho stroja a majú priaznivý vplyv na kvalitu obrobeného povrchu. Nájsť
technologický postup a parametre, ktoré umožnia v konkrétnych podmienkach optimalizovať
výrobu si vyžaduje zodpovedný prístup kvalifikovaného technológa. Zamestnanci CNC expert
pracujú v oblasti trieskového obrábania dosť dlhú dobu na to, aby nadobudli skúsenosti a prax
potrebnú k vypracovaniu technologickej štúdie.
w w w. c n c e x p e r t . s k

Servis

•

Software

•

Poradenstvo

•

Nástroje

Servisní technici spoločnosti CNC expert poskytujú zákazníkom rýchly a kvalifikovaný záručný
a pozáručný servis nielen strojov PRIMINER, ale aj väčšiny ostatných značiek CNC strojov s
riadiacim systémom Fanuc.
Na požiadanie zákazníka vykonávajú technici CNC expert aj pravidelné preventívne servisné
prehliadky a nastavenie geometrie stroja.
Zároveň poskytujú školenie a doškolovanie obsluhy, konzultácie a poradenstvá. Pomôžu vypracovať kompletnú technológiu obrobkov, zabezpečia náhradné diely alebo iné príslušenstvo.
Jedná sa najmä o školenia riadiacich systémov CNC strojov (Fanuc, Siemens, Haidenhain)
ako aj o školenie programovania CNC strojov (GibbsCAM). Pri kúpe stroja ponúka spoločnosť
trojdňové bezplatné zaškolenie obsluhy na konkrétny stroj tak, aby operátor vedel samostatne
ovládať všetky dostupné funkcie riadiaceho systému.
Zákazníci môžu nahlásiť požiadavku na servisný zásah telefonicky alebo e-mailom. Pokiaľ je
možné, problém sa vyrieši telefonicky. V prípade, že je nutná návšteva, naplánuje sa výjazd servisného technika. Po obhliadke a vytypovaní náhradných dielov sa dohodne konkrétny termín
servisného zásahu.

Pre efektívnejšiu prípravu NC programov pre CNC obrábacie stroje ponúka spoločnosť zákazníkom technologický softvér GibbsCAM, ktorý umožňuje plynulú integráciu s akýmkoľvek CAD
systémom. NC programátor, obrábač alebo výrobný technik – všetci užívatelia nájdu známu terminológiu, ikony dávajú zmysel a procesy sú logické. S GibbsCAMom je príprava NC programov
flexibilná, rýchla a spoľahlivá.
GibbsCAM je predovšetkým riešenie na prípravu NC programov pre CNC obrábacie stroje, teda
frézovacie a sústružnícke, pre sústružnícko-frézovacie stroje s osou C aj Y s jedným vretenom, podporou koníka, podávačom tyčí, ale aj dvoj a viackanálové obrábacie stroje, s dvoma
vretenami, stroje s osou B aj pre dlhotočné CNC automaty. Možno s ním pripravovať NC programy na frézovanie na polohovacích otočných stoloch s podporou viacnulových bodov, štvor
až päťosové indexované obrábanie, päťosové plynulé obrábanie aj NC programy pre W ireEDM
drôtové rezačky.
Ak hľadáte CAM software pre vaše CNC obrábanie, nehľadajte software, ale hľadajte partnera,
ktorý vám nielen predá obal s DVD, ale bude vás sprevádzať aj pri začiatkoch vašej výroby. Ak
to budeme my, budeme sa snažiť!

Tím spoločnosti CNC expert poskytuje svojim zákazníkom konzultácie a poradenstvo, a to buď
telefonicky alebo osobne. Poradenstvo sa týka nielen servisu a pomoci pri výbere a kúpe stroja,
ale aj výberu a vytypovania najvhodnejších nástrojov pre Vašu výrobu. Vhodne vybrané nástroje
zvyšujú produktivitu výroby. V oblasti nástrojov CNC expert spolupracuje s celosvetovo uznávanými výrobcami a dodávateľmi ako Korloy, Jimmore (Nine9, Sloky) a Vargus.
CNC expert je autorizovaný distribútor nástrojov KORLOY. Nástroje KORLOY sú certifikované
podľa ISO noriem a vyrábané inovatívnou technológiou. Sú navrhnuté pre každú aplikáciu - sústruženia, frézovania, vŕtania, vystruhovania, rezania závitov. Vyvážajú sa do viac ako 80 krajín
sveta. Vďaka neustálemu výskumu, vývoju a odvážnym inováciám patria k svetovej špičke.
Z hľadiska upínania nástrojov CNC expert spolupracuje so spoločnosťou Mack, Eroglu, Kemmler a Taiki.
Tím spoločnosti CNC expert Vám bude nápomocný pri výbere vhodného nástroja alebo upínania
pre Vašu výrobu.
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PRIMINER

Jack Chen | CEO Priminer Company Group
Benjamin Kaehlcke | General Manager, Germany

Sme stále aktuálni
“Iba zamestnanci, ktorí sú pravidelne školení a podieľajú sa na vývoji
nášho výrobného procesu, dokážu porozumieť požiadavkám súčasnosti
a budúcnosti ako celku.” hovorí pán Mr. Kaehlcke z Priminer Nemecko.
“To je prípad členov našich tímov v Číne a Nemecku. Máme intenzívny
výmenný program medzi Nemeckom a Čínou a pravidelne absolvujeme
školenia u našich hlavných globálnych subdodávateľov.”

AKO TO ROBÍME
Dôsledná kontrola kvality podľa medzinárodných noriem, motivovaný tím špecialistov,
výhody sériovej výroby a spoľahliví subdodávatelia, ktorí sú špičkou na svetovom trhu,
sú piliermi nášho úspechu. Otvorená firemná kulktúra zameraná na výsledok na všetkých
úrovniach je základom pre zachovanie vysokej úrovne našich produktov a služieb.

PRIMINER
Náš tím
Medzinárodný, kompetentný, vysoko motivovaný a vždy
otvorený pre nové myšlienky... Toto je náš tím. Kultúra
spolupráce je zrkadlom týchto postojov. Naše vedenie
“načúva ľuďom” od operátorov až po riadiaci manažment
firmy. Uznávame hierarchiu rovnocennosti.

Global TEAM

NAŠE KNOW-HOW
PRE VÁŠ BIZNIS
Technológia & Know-how
Myslíme a plánujeme budúcnosť už teraz. Naše vlastné
rastúce výskumno-vývojové oddelenie so skúsenými
inžiniermi a naše vlastné koncepcie strojov sú zárukou,
že sme pripravení na nadchádzajúce trendy v oblasti
obrábacích strojov. Počúvame trh. Flexibilita v oblasti
riadiacich jednotiek CNC je pre nás nutnosťou. Preto
spolupracujeme len s lídrami na trhu. Bez akéhokoľvek
kompromisu!

Vysokorýchlostné obrábacie centrum Double Column Center GT18

GT18

• Vysokorýchlostné a precízne obrábacie centrum.
Využiteľné pre veľ ké obrobky a formy (letecký,
lekárenský priemysel, elektronika, obrana)
• Extra široká vzdialenosť medzi stĺpmi stroja a jeho
základňa zaisťujú vysokú tuhosť
• Dvojitý pohon s dvoma guľovými skrutkami a troma
lineárnymi vedeniami na osi Y zabezpečuje vysokú
tuhosť a vysokú presnosť obrábania
• Extra široké dvere pre ľahké nakladanie a vykladanie
• Vstavané vreteno HSK A63, otáčky 24000 min-1
• Guľové skrutky chladené olejom
• Heidenhain lineárny enkóder na 3 osiach
• 60 nástrojov v zásobníku (reťazový typ)

Technická špecifikácia

GT18

Stôl
Rozmery stola

mm

1800 x 1400

T-drážky (šírka x množstvo x
vzdialenosť)

mm

22 x 7 x 170

kg

6000

X/Y/Z pojazdy

mm

1800 / 1400 / 800

Vzd.čelo vretena-úroveň stola

mm

200 - 1000

Vzd.medzi stĺpmi

mm

1960

Max. zaťaženie

Pojazdy

Vreteno
Kužeľ vretena

-

HSK A63

Motor vretena

kW

21/27

Otáčky vretena

min-1

24000

1 reťazový typ)

Posuvy
Rýchloposuv X/Y/Z
Pracovný posuv X/Y/Z

m/min

30

mm/min

1-12000

Zásobník nástrojov
Počet nástrojov

ks

60

Max. dĺžka nástroja

mm

300

Max. priemer nástroja

mm

78 / 150 (ďalšia pozícia)

kg

8

Presnosť polohy
(s lineárnym enkóderom)

mm

0.010 / celá dĺžka pojazdu

Opakovateľnosť polohy
(s lineárnym enkóderom)

mm

0.006 / celá dĺžka pojazdu

Rozmery

mm

4965 x 6100 x 4380

Hmotnosť

kg

Max. hmotnosť nástroja

Štandardná konfigurácia:
✔✔ Plne uzatvorený priestor obrábania
✔✔ Vreteno HSK A63, otáčky 24000 min-1
✔✔ 60 nástrojov v zásobníku (reťazový typ)
✔✔ Dopravník triesok (2 skrutkové typy a
✔✔ Klimatizovaná elektrická skriňa
✔✔ Chladiaci systém vretena
✔✔ Lineárny enkóder
✔✔ Tuhé závitovanie
✔✔ Ethernet, CF karta a USB rozhranie
✔✔ Automatický mazací systém
✔✔ Chladiaci systém
✔✔ Systém chladenia vzduchom

✔✔ LED pracovná lampa
✔✔ Signalizácia pri ukončení programu
✔✔ Elektronické ručné koliesko (MPG)
✔✔ Box s náradím
✔✔ Vyrovnávacie skrutky a bloky
✔✔ Oplachovacia pištoľ
✔✔ Vzduchová pištoľ
✔✔ Manuál

Presnosť (VDI 3441)

Rozmery & hmotnosť

16

22000

Voliteľná konfigurácia:
■✔✔Vreteno HSK A100, otáčky 12000 min-1
■✔✔Chladenie stredom vretena + ATS
■✔✔Guľové skrutky chladené olejom
■✔✔Separácia oleja
■✔✔Obrobková sonda
■✔✔Nástrojová sonda

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k

Vysoká presnosť, vysoká rýchlosť
Pracovný stôl

Rozmery

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k
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5-osé portálové obrábacie centrum GT18-5X

GT18-5X

Technická špecifikácia

GT18-5X

Stôl
Rozmery stola

mm

1800 x 1400

T-drážky (šírka x množstvo x
vzdialenosť)

mm

22 x 7 x 170

Max. zaťaženie

kg

6000

A/C os rotácia

-

±110° / ±270°

X/Y/Z pojazdy

mm

2000 / 1400 / 800

Vzd.čelo vretena-úroveň stola

mm

200 - 1000

Kužeľ vretena

-

HSK A63

Motor vretena

kW

40 / 48

Otáčky vretena

min-1

24000

Max. rýchlosť A/C os

°/sek

180 / 180

Pojazdy

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vstavané vreteno HSK A63, otáčky 24000 min-1
60 nástrojov v zásobníku
Heidenhain lineárny enkóder na 3 osiach
Guľové skrutky chladené olejom
Priamy servomotor pre A/C os
A os pojazd: ±110°
C os pojazd: ±270°
A os krútiaci moment brzdenia: 1800 Nm
C os krútiaci moment brzdenia: 2000 Nm

Vreteno

Posuvy
Rýchloposuv X/Y/Z
Pracovný posuv X/Y/Z

m/min

30

mm/min

1-12000

Zásobník nástrojov
ks

60

Max. dĺžka nástroja

Počet nástrojov

mm

300

Max. priemer nástroja

mm

78 / 150 (ďalšia pozícia)

kg

8

Presnosť polohy
(s lineárnym enkóderom)

mm

0.010 / celá dĺžka pojazdu

Opakovateľnosť polohy
(s lineárnym enkóderom)

mm

0.006 / celá dĺžka pojazdu

Rozmery

mm

4965 x 6100 x 4830

Hmotnosť

kg

Max. hmotnosť nástroja

Presnosť (VDI 3441)

✔✔ Automatický mazací systém
✔✔ Chladiaci system

Voliteľná konfigurácia:

Rozmery & hmotnosť
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Štandardná konfigurácia:
✔✔ Systém chladenia vzduchom
✔✔ Plne uzatvorený priestor obrábania
✔✔ Vreteno HSK A63, otáčky 24000 min-1 ✔✔ LED pracovná lampa
✔✔ 60 nástrojov v zásobníku (reťazový typ) ✔✔ Signalizácia pri ukončení
programu
✔✔ Dopravník triesok (2 skrutkové typy a
✔✔ Elektronické ručné koliesko (MPG)
1 reťazový typ)
✔✔ Box s náradím
✔✔ Klimatizovaná elektrická skriňa
✔✔ Vyrovnávacie skrutky a bloky
✔✔ Chladiaci systém vretena
✔✔ Oplachovacia pištoľ
✔✔ Lineárny enkóder
✔✔ Vzduchová pištoľ
✔✔ Tuhé závitovanie
✔✔ Manuál
✔✔ Ethernet,CF karta a USB rozhranie

■✔✔Chladenie stredom vretena + ATS
■✔✔Guľové skrutky chladené olejom
■✔✔Separácia oleja
■✔✔Obrobková sonda
■✔✔Nástrojová sonda

24000
* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k

5-osé simultánne obrábacie centrum

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k
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5-osé vysokorýchlostné obrábacie centrum U500

U500

• Portálové prevedenie
• Priamy pohon rotačného stola
• Dvojitý systém pohonu s dvoma guľovými
skrutkami na osi Y zabezpečuje najlepšie
dynamické vlastnosti
• Kompaktný dizajn s minimálnou plochou
pôdorysu
• Vstavané vreteno HSK A63, otáčky 20000
min-1

Technická špecifikácia

U500

Stôl
Rozmery stola

mm

Φ500

T-drážky (šírka x množstvo x vzdialenosť)

mm

14 x 5 x 80

kg

500

Max. zaťaženie

Pojazdy
X/Y/Z pojazdy

mm

700 / 650 / 450

A/C pojazdy

deg

+30° ~ -110° / 360°

Vzdial. čelo vretena - úroveň stola

mm

120 - 570

Kužeľ vretena

-

HSK A63

Motor vretena

kW

20 / 24

Otáčky vretena

min-1

20000

Vreteno

Posuvy
Rýchloposuv X/Y/Z

m/min

15

Rýchloposuv A/C

min-1

100 / 170

mm/min

1-12000

Pracovný posuv X/Y/Z

Zásobník nástrojov
Počet nástrojov

ks

24

Max. dĺžka nástroja

mm

250

Max. priemer nástroja

mm

63

kg

4

Presnosť polohy
(s lineárnym enkóderom)

mm

0.006 / celá dĺžka pojazdu

Opakovateľnosť polohy
(s lineárnym enkóderom)

mm

0.003 / celá dĺžka pojazdu

Rozmery

mm

3586 x 2803 x 3030

Hmotnosť

kg

9000

Max. hmotnosť nástroja

Štandardná konfigurácia:
✔✔ Plne uzatvorený priestor obrábania
✔✔ Vreteno HSK A63, otáčky 20000 min-1
✔✔ 24 nástrojov v zásobníku (reťazový typ)
✔✔ Reťazový dopravník triesok
✔✔ Klimatizovaná elektrická skriňa
✔✔ Systém chladenia vretena
✔✔ Lineárny enkóder
✔✔ Tuhé závitovanie
✔✔ Ethernet, CF karta a USB rozhranie
✔✔ Automatický mazací systém
✔✔ Chladiaci systém
✔✔ Systém chladenia vzduchom
✔✔ LED pracovná lampa
✔✔ Signalizácia pri ukončení programu

✔✔ Elektronické ručné koliesko (MPG)
✔✔ Box s náradím
✔✔ Vyrovnávacie skrutky a bloky
✔✔ Oplachovacia pištoľ
✔✔ Vzduchová pištoľ
✔✔ Manuál

Presnosť (VDI 3441)

Rozmery & hmotnosť
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Voliteľná konfigurácia:
■✔✔Vreteno HSK E40, otáčky 30000 min-1, 40 nástrojov v zásobníku (reťazový typ)
■✔✔Chladenie stredom vretena + ATS
■✔✔Guľové skrutky chladené olejom
■✔✔Separácia oleja
■✔✔Obrobková sonda
■✔✔Nástrojová sonda

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k

Vysoká presnosť, vysoká rýchlosť
Pracovná plocha

Rozmery

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k
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Vysokorýchlostné portálové obrábacie centrum GT7

GT7

• Najlepšia voľba pre vysokorýchlostné
obrábanie
• Portálové prevedenie s fixným pracovným
stolom
• Dvojitý pohon s dvoma guľovými skrutkami
na osi Y zaisťuje najlepšie dynamické
vlastnosti
• Kompaktný dizajn s minimálnou plochou
pôdorysu
• Vstavané vreteno HSK E32, otáčky 40000
min-1
• Voliteľné s prípravou na obrábanie grafitu

Technická špecifikácia

GT7

Stôl
Rozmery stola

mm

800 × 600

T-drážky (šírka x množstvo x vzdialenosť)

mm

18 × 5 × 100

kg

600

Max. zaťaženie

Pojazdy
X/Y/Z pojazdy

mm

700 / 600 / 450

Vzdial. čelo vretena - úroveň stola

mm

145 - 595

Vzdial. medzi stĺpmi

mm

-

Vreteno
Kužeľ vretena

-

HSK E32

Motor vretena

kW

6.3 / 9.45

Otáčky vretena

min-1

40000

Posuvy
Rýchloposuv X/Y/Z
Pracovný posuv X/Y/Z

m/min

15

mm/min

1-12000

Zásobník nástrojov
ks

32

Max. dĺžka nástroja

Počet nástrojov

mm

250

Max. priemer nástroja

mm

12

kg

2

Max. hmotnosť nástroja

✔✔ Plne uzatvorený priestor obrábania
✔✔ Vreteno HSK E32, otáčky 40000 min-1
✔✔ 48 nástrojov v zásobníku (reťazový typ)
✔✔ Reťazový dopravník triesok
✔✔ Klimatizovaná elektrická skriňa
✔✔ Chladiaci systém vretena
✔✔ Lineárny enkóder
✔✔ Tuhé závitovanie
✔✔ Ethernet, CF karta a USB rozhranie
✔✔ Automatický mazací systém
✔✔ Chladiaci systém
✔✔ Systém chladenia vzduchom
✔✔ LED pracovná lampa

✔✔ Signalizácia pri ukončení programu
✔✔ Elektronické ručné koliesko (MPG)
✔✔ Box s náradím
✔✔ Vyrovnávacie skrutky a bloky
✔✔ Oplachovacia pištoľ
✔✔ Vzduchová pištoľ
✔✔ Manuál

Presnosť (VDI 3441)

Voliteľná konfigurácia:

Presnosť polohy
(s lineárnym enkóderom)

mm

0.006 / celá dĺžka pojazdu

Opakovateľnosť polohy
(s lineárnym enkóderom)

mm

0.003 / celá dĺžka pojazdu

Rozmery

mm

3586 x 2803 x 3030

Hmotnosť

kg

8000

■✔✔Vreteno✔HSK E40, otáčky 30000 min-1, 40 nástrojov v zásobníku (reťazový typ)
■✔✔Vreteno HSK A63, otáčky 20000 min-1, 24 nástrojov v zásobníku (reťazový typ)
■✔✔Chladenie stredom vretena + ATS
■✔✔Guľové skrutky chladené olejom
■✔✔Separácia oleja
■✔✔Obrobková sonda
■✔✔Nástrojová sonda

Rozmery & hmotnosť
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Štandardná konfigurácia:

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k

Vysoká presnosť, vysoká rýchlosť
Pracovný stôl

Rozmery

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k
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Ultra vysokovýkonné obrábacie centrum VF 900 · 1100 · 1300 · 1500

VF900 · 1100 · 1300 · 1500
• Vysokovýkonné obrábacie centrum série VF je
špeciálne navrhnuté pre vysokorýchlostné a
vysokoefektívne obrábacie aplikácie
• Vďaka pokročilej konštrukcii so zosilnenou
štruktúrou karosérie pomocou analýzy FEM
ponúka séria VF vynikajúci rezný výkon a znížené
vibrácie, aby sa splnili najvyššie požiadavky na
obrábanie
• Extra široká vzdialenosť medzi stĺpmi stroja a
základňa zaisťujú vysokú tuhosť pri
vysokorýchlostnom pohybe
• Chladiaci okruh montážneho bloku motora
(VF1100 & VF1300)
• Chladenie cez guľové skrutky VF1100 & VF130
& VF1500 (voliteľný)
• Lineárny enkóder (voliteľný)

Štandardná konfigurácia:

Voliteľná konfigurácia:

✔✔ Plne uzatvorený priestor obrábania
✔✔ Otáčky vretena 12000 min-1, priamy pohon
✔✔ 24 nástrojov v zásobníku
✔✔ Dopravník triesok - 2 skrutkové a 1 reťazový typ (VF 1100, VF1300, VF1500)
✔✔ Reťazový dopravník triesok (VF900)
✔✔ Chladiaci systém vretena
✔✔ Klimatizovaná elektrická skriňa
✔✔ Chladiaci okruh montážneho bloku motora (VF1100, VF1300, VF1500)
✔✔ Tuhé závitovanie
✔✔ Ethernet, CF karta a USB rozhranie
✔✔ Automatický mazací systém
✔✔ Chladiaci systém
✔✔ LED pracovná lampa
✔✔ Signalizácia pri ukončení programu
✔✔ Elektronické ručné koliesko (MPG)
✔✔ Box s náradím
✔✔ Vyrovnávacie skrutky a bloky
✔✔ Oplachovacia pištoľ
✔✔ Vzduchová pištoľ
✔✔ Systém chladenia vzduchom
✔✔ Manuál

■✔✔Vreteno BBT50, otáčky 6000 min-1 (VF1100, VF1300, VF1500), priamy pohon
■✔✔Vreteno BBT40, otáčky 18000/24000 min-1, priamy pohon
■✔✔Vreteno HSK A63, otáčky 18000 min-1,
■✔✔Chladenie stredom vretena + ATS
■✔✔Guľové skrutky chladené olejom
■✔✔Separácia oleja
■✔✔Lineárny enkóder
■✔✔4. os
■✔✔4/5. os
■✔✔Obrobková sonda
■✔✔Nástrojová sonda

Lehmann 4. & 5. os
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* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k

Ultra vysoký výkon

Liatina je temperovaná tak, aby sa zaistila konštrukčná
stabilita bez deformácie

Dopravník triesok - 2 skrutkové typy na osi Y (VF1100 & VF1300 & VF1500)

Chladiaci systém montážneho bloku motora

Valčekový typ lineárneho vedenia

Guľové skrutky chladené olejom VF1100 & VF1300 & VF1500
* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k
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Vysokorýchlostné obrábacie centrum VF 900 · 1100 · 1300 · 1500

Pracovný stôl (VF1100)

Rozmery (VF1100)
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* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k

Ultra vysoký výkon

Technická špecifikácia
Technická špecifikácia

VF900

VF1100

VF1300

VF1500

1300 x 600

1500 x 650

1700 x 700
18 x 6 x 100
1200

Stôl
Rozmery stola

mm

T-drážky (šírka x množstvo x vzdialenosť)

mm

Max. zaťaženie

1060 x 600

18 x 5 x 100

kg

650

800

1000

X/Y/Z pojazdy

mm

900 / 600 / 600

1100 / 650 / 600

1300 / 650 / 600

Vzd. čelo vretena - úroveň stola

mm

Vzdial. stred vretena - os Z

mm

Pojazdy
150 - 750

697

652

1500/760/700
130 - 830
802

Vreteno
Kužeľ vretena

-

SK40 / BBT40 / CAT 40

Motor vretena

kW

9 / 22 Siemens,
11 / 18.5 Fanuc

Otáčky vretena

min-1

12000

20 / 53 Siemens, 15 / 30 Fanuc
15000

Posuvy
Rýchloposuv X/Y/Z
Pracovný posuv

m/min

36

mm/min

24
1 - 12000

Zásobník nástrojov
ks

24

Max. dĺžka nástroja

Počet nástrojov

mm

300

Max. priemer nástroja

mm

78 (125)

kg

8

Max. hmotnosť nástroja

Presnosť (VDI 3441)
Presnosť polohy
(bez lineárneho enkódera)

mm

0.010 / celá dĺžka pojazdu

0.012 / celá dĺžka pojazdu

Opakovateľnosť polohy
(bez lineárneho enkódera)

mm

0.006 / celá dĺžka pojazdu

0.008 / celá dĺžka pojazdu

Presnosť polohy
(s lineárnym enkóderom)

mm

0.006 / celá dĺžka pojazdu

0.008 / celá dĺžka pojazdu

Opakovateľnosť polohy
(s lineárnym enkóderom)

mm

0.004 / celá dĺžka pojazdu

0.006 / celá dĺžka pojazdu

Rozmery & hmotnosť
Rozmery

mm

3850 x 2335 x 3000

3850 x 3093 x 3150

4025 x 3693 x 3250

4025 x 3693 x 3250

Hmotnosť

kg

6800

8000

8500

10000

Chladiaca jednotka s dopravníkom triesok

Teleskopické kryty na všetkých osiach

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k
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Vysokorýchlostné obrábacie centrum VF 760

VF760
• Liatina je temperovaná tak, aby sa zaistila konštrukčná stabilita
bez deformácie
• Guľové skrutky triedy C3 zaručujú najväčšiu presnosť a trvanlivosť
• Predpätie na všetkých osiach minimalizuje tepelné výkyvy

Technická špecifikácia

VF760

Stôl
Rozmery stola

mm

900 x 420

T-drážky (šírka x množstvo x
vzdialenosť)

mm

14 x 3 x 125

kg

350

Max. zaťaženie

Štandardná konfigurácia:

Pojazdy

✔✔ Plne uzatvorený priestor obrábania
✔✔ Otáčky vretena 12000 min-1, priamy pohon
✔✔ Chladiaci systém vretena
✔✔ 24 nástrojov v zásobníku
✔✔ Klimatizovaná elektrická skriňa
✔✔ Tuhé závitovanie
✔✔ Ethernet, CF karta a USB rozhranie
✔✔ Automatický mazací systém
✔✔ Chladiaci systém
✔✔ LED pracovná lampa
✔✔ Signalizácia pri ukončení programu
✔✔ Elektronické ručné koliesko (MPG)
✔✔ Box s náradím
✔✔ Vyrovnávacie skrutky a bloky
✔✔ Oplachovacia pištoľ
✔✔ Vzduchová pištoľ
✔✔ Systém chladenia vzduchom
✔✔ Reťazový dopravník triesok
✔✔ Manuál

X / Y / Z pojazdy

mm

760 / 450 / 520

Vzdial. čelo vretena - úroveň stola

mm

100 - 620

Vzdial. stred vretena - os Z

mm

517

Vreteno
Kužeľ vretena

-

SK 40 / BBT 40 / CAT 40

Motor vretena

kW

9 / 22 Siemens; 11 / 18.5 Fanuc

Otáčky vretena

min-1

12000

m/min

48 (24 vol.)

mm/
min

1-12000

Posuvy
Rýchloposuv X/Y/Z
Pracovný posuv

Zásobník nástrojov
Počet nástrojov

ks

24

Max. dĺžka nástroja

mm

300

Max. priemer nástroja

mm

78 (125)

kg

8

Presnosť polohy
(bez lineárneho enkódera)

mm

0.010 / celá dĺžka pojazdu

Opakovateľnosť polohy
(bez lineárneho enkódera)

mm

0.006 / celá dĺžka pojazdu

Presnosť polohy
(s lineárnym enkóderom)

mm

0.006 / celá dĺžka pojazdu

Opakovateľnosť polohy
(s lineárnym enkóderom)

mm

0.004 / celá dĺžka pojazdu

Rozmery

mm

3250 x 2710 x 2900

Hmotnosť

kg

4500

Max. hmotnosť nástroja

Presnosť (VDI 3441)

Voliteľná konfigurácia:
■✔✔Chladenie stredom vretena + ATS
■✔✔Vreteno HSK A63, otáčky 20000 min-1
■✔✔4. os
■✔✔4/5. os
■✔✔Obrobková sonda
■✔✔Nástrojová sonda
■✔✔Lineárny enkóder
■✔✔Separácia oleja
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Rozmery & hmotnosť

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k

Ultra vysoký výkon
Pracovný stôl

MAS403

BBT40

MAS403P40T-1(450)

BBT40 upínač a upínací čap (voliteľný SK40)

Rozmery

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k
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MINI Center

MINI Center
•  Školenia
• Nástrojové dielne
• Obrábanie kovových častí
•  Tvoba modelov
• R&D
• Liatina je temperovaná tak, aby sa zaistila konštrukčná stabilita
bez deformácie

Technická špecifikácia

Mini Center

Stôl
Rozmery stola

mm

650 x 300

T-drážky (šírka x množstvo x vzdial.)

mm

14 x 3 x 100

kg

200

X / Y / Z pojazdy

mm

500 / 300 / 400

Vzdial. čelo vretena - úroveň stola

mm

120 - 520

Vzdial. stred vretena - os Z

mm

340

Kužeľ vretena

-

SK 40 / BT 40 / CAT 40

Motor vretena

kW

4.8 / 19 Siemens;
3.7 / 13 Fanuc

Otáčky vretena

min-1

10000

m/min

X/Y: 20, Z: 12

mm/min

1-10000

Max. zaťaženie

Pojazdy

Vreteno

Posuvy
Rýchloposuv
Pracovný posuv

Zásobník nástrojov
Počet nástrojov

ks

12

Max. dĺžka nástroja

mm

300

Max. priemer nástroja

mm

90 / 125

kg

8

Presnosť polohy

mm

0.012 / celá dĺžka pojazdu

Opakovateľnosť polohy

mm

0.008 / celá dĺžka pojazdu

Rozmery

mm

1660 x 2000 x 2500

Hmotnosť

kg

1800

Max. hmotnosť nástroja

Presnosť (VDI 3441)

Rozmery & hmotnosť
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Štandardná konfigurácia:
✔✔ Plne uzatvorený priestor obrábania
✔✔ Otáčky vretena 10000 min-1
✔✔ 12 nástrojov v zásobníku
✔✔ Výmenník tepla pre elektrickú skriňu
✔✔ Tuhé závitovanie
✔✔ Ethernet, CF karta a USB rozhranie
✔✔ Automatický mazací systém
✔✔ Chladiaci systém
✔✔ LED pracovná lampa
✔✔ Signalizácia pri ukončení programu
✔✔ Elektronické ručné koliesko (MPG)

Voliteľná konfigurácia:
■  Chladiaci systém vretena
■  Obrobková sonda
■  Nástrojová sonda
■  4. os
■  Separácia oleja

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k

✔✔ Box s náradím
✔✔ Vyrovnávacie skrutky a bloky
✔✔ Oplachovacia pištoľ
✔✔ Vzduchová pištoľ
✔✔ Systém odstraňovania triesok
✔✔ Manuál

Najlepšia voľba pre CNC začiatočníkov

12 nástrojov v zásobníku

LED pracovná lampa

Systém odstraňovania triesok

4. os voliteľná

Nástrojová sonda (voliteľná)

Zberač triesok & nádrž na chladiacu emulziu

Pracovný stôl

MAS403

Rozmery

BT40

MAS403P40T-1(450)

BT40 upínač a upínací čap (voliteľný SK40)

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k
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Delta Center T7

T7
• Vysoko pevný rám stroja, ktorý zvládne aj vysoké posuvy
• Vysoká rýchlosť pri nízkom hluku. Guľové skrutky a lineárne
pojazdy na 3 osiach
• Vreteno s priamym pohonom a s otáčkami 12000 min-1
• Rýchloposuv 48 m/min na redukovanie času, kedy stroj
nevyrába

T7

Technická špecifikácia
Stôl
Stôl

mm

900 x 420

T-drážky (šírka x množstvo x
vzdialenosť)

mm

14 x 3 x 125

kg

350

X / Y / Z pojazdy

mm

760 / 450 / 420

Vzdial. čelo vretena - úroveň stola

mm

150 - 450

Vzdial. stred vretena - os Z

mm

517

Kužeľ vretena

-

BBT 30

Motor vretena

kW

4.8 / 19 Siemens
3.7 / 13 Fanuc

Otáčky vretena

min-1

12000

Max. zaťaženie

Pojazdy

Vreteno

Posuvy
Rýchloposuv
Pracovný posuv

m/min

48

mm/min

1-12000

Zásobník nástrojov
ks

21

Max. dĺžka nástroja

Počet nástrojov

mm

200

Max. priemer nástroja

mm

60 (80)

kg

2

Max. hmotnosť nástroja

Presnosť (VDI 3441)
Presnosť polohy

mm

0.010 / celá dĺžka pojazdu

Opakovateľnosť polohy

mm

0.006 / celá dĺžka pojazdu

Rozmery

mm

2200 x 2460 x 2400

Hmotnosť

kg

3700

Rozmery & hmotnosť
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Štandardná konfigurácia:
✔✔ Plne uzatvorený priestor obrábania ✔✔ Chladiaci systém vretena
✔✔ Otáčky vretena 12000 min-1, priamy ✔✔ Elektronické ručné koliesko (MPG)
pohon
✔✔ Box s náradím
✔✔ 21 nástrojov v zásobníku
✔✔ Vyrovnávacie skrutky a bloky
✔✔ Výmenník tepla pre elektrickú skriňu ✔✔ Oplachovacia pištoľ
✔✔ Tuhé závitovanie
✔✔ Vzduchová pištoľ
✔✔ Ethernet, CF karta a USB rozhranie ✔✔ Systém odstraňovania triesok
✔✔ Automatický mazací systém
✔✔ Manuál
✔✔ Chladiaci systém
✔✔ LED pracovná lampa
✔✔ Signalizácia pri ukončení programu

Voliteľná konfigurácia:
■✔✔Otáčky vretena 20000 min-1
■✔✔4. os
■✔✔Obrobková sonda
■✔✔Nástrojová sonda
■✔✔Chladenie stredom vretena + ATS
■✔✔Separácia oleja

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k

Závitovacie a vŕtacie obrábacie centrum

Pracovný stôl

Rozmery

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k
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Delta Center V6L

V6L
Technická špecifikácia

Delta Center V6L

Stôl
Rozmery stola

mm

750 x 400

T-drážky (šírka x množstvo x
vzdialenosť)

mm

14 x 3 x 125

kg

350

X/Y/Z pojazdy

mm

600 / 400 / 450

Vzdial. čelo vretena - úroveň stola

mm

110 - 560

Vzdial. stred vretena - os Z

mm

434

-

SK 40 / BT 40 / CAT 40

Max. zaťaženie

Pojazdy

Vreteno
Kužeľ vretena
Otáčky vretena
Motor vretena

min-1

10000

kW

4.8 / 19 Siemens;
3.7 / 13 Fanuc

Posuvy
Rýchloposuv
Pracovný posuv

m/min

48

mm/min

1-12000

Zásobník nástrojov
Počet nástrojov

ks

24

Max. dĺžka nástroja

mm

220

Max. priemer nástroja

mm

78 (125)

kg

8

Presnosť polohy

mm

0.010 / celá dĺžka pojazdu

Opakovateľnosť polohy

mm

0.006 / celá dĺžka pojazdu

Rozmery

mm

1800 × 2530 × 2700

Hmotnosť

kg

3500

Max. hmotnosť nástroja

 kolenie
Š
Obrábanie kovových častí
Výroba modelov, R
 &D
Liatina je temperovaná tak, aby sa zaistila konštrukčná
stabilita bez deformácie
• Guľové skrutky triedy C3 zaručujú najväčšiu presnosť a
trvanlivosť
• Predpätie na všetkých osách minimalizuje tepelné výkyvy
•
•
•
•

Presnosť (VDI 3441)

Rozmery & hmotnosť

Štandardná konfigurácia:
✔✔ Plne uzatvorený priestor obrábania
✔✔ Otáčky vretena 10000 min-1
✔✔ 24 nástrojov v zásobníku
✔✔ Výmenník tepla pre elektrickú skriňu
✔✔ Tuhé závitovanie
✔✔ Ethernet, CF karta a USB rozhranie
✔✔ Automatický mazací systém
✔✔ Chladiaci systém
✔✔ LED pracovná lampa
✔✔ Signalizácia pri ukončení programu
✔✔ Elektronické ručné koliesko (MPG)
✔✔ Box s náradím
✔✔ Vyrovnávacie skrutky a bloky
✔✔ Oplachovacia pištoľ
✔✔ Vzduchová pištoľ
✔✔ Systém odstraňovania triesok
✔✔ Manuál

Voliteľná konfigurácia:

Otáčky
vretena 12000 min-1, priamy pohon
Chladiaci systém vretena
Chladenie stredom vretena + ATS
4. os
Obrobková sonda
Nástrojová sonda

■
■
■
■
■
■
■
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Separácia oleja

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k

Optimálny výkon

24 nástrojov v zásobníku

Obrobková sonda (voliteľná)

Pracovný stôl

MAS403

BT40

MAS403P40T-1(450)

BT40 upínač a upínací čap (voliteľný SK40)

Rozmery

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k
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Delta Center V10L

V10L
• Liatina je temperovaná tak, aby sa zaistila konštrukčná
stabilita bez deformácie
• Predpätie na všetkých osiach minimalizuje tepelné výkyvy
• Guľové skrutky triedy C3 zaručujú najväčšiu presnosť a
trvanlivosť

Technická špecifikácia

Delta Center V10L

Stôl
Rozmery stola

mm

1100 x 500

T-drážky (šírka x množstvo x vzdial.)

mm

18 x 5 x 100

kg

600

X/Y/Z pojazdy

mm

1020 / 520 / 550

Vzdial. čelo vretena - úroveň stola

mm

120 - 670

Vzdial. stred vretena - os Z

mm

566

-

SK 40 / BT 40 / CAT 40

Otáčky vretena

min-1

10000

Motor vretena

kW

9 / 22 Siemens;
7.5 / 15 Fanuc

Max. zaťaženie

Pojazdy

Štandardná konfigurácia:

Vreteno
Kužeľ vretena

Zásobník nástrojov
ks

24

Max. priemer nástroja
(bez susedného nástroja)

Počet nástrojov

mm

78 (125)

Max. dĺžka nástroja

mm

300

kg

8

Max. hmotnosť nástroja

Posuvy
Rýchloposuv

m/min

48 (vol. 30)

mm/min

1-12000

Presnosť polohy

mm

0.010 / celá dĺžka pojazdu

Opakovateľnosť polohy

mm

0.006 / celá dĺžka pojazdu

Rozmery

mm

3870 x 2175 x 2850

Hmotnosť

kg

5000

Pracovný posuv

Presnosť (VDI 3441)

Rozmery & hmotnosť
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✔✔ Plne uzatvorený priestor obrábania
✔✔ Otáčky vretena 10000 min-1
✔✔ 24 nástrojov v zásobníku
✔✔ Reťazový dopravník triesok
✔✔ Klimatizovaná elektrická skriňa
✔✔ Tuhé závitovanie
✔✔ Ethernet, CF karta a USB rozhranie
✔✔ Automatický mazací systém
✔✔ Chladiaci systém
✔✔ LED pracovná lampa
✔✔ Signalizácia pri ukončení programu

✔✔ Elektronické ručné koliesko (MPG)
✔✔ Box s náradím
✔✔ Vyrovnávacie skrutky a bloky
✔✔ Oplachovacia pištoľ
✔✔ Vzduchová pištoľ
✔✔ Systém odstraňovania triesok
✔✔ Manuál

Voliteľná konfigurácia:
■✔✔Otáčky vretena 12000 min-1, priamy pohon
■✔✔Chladiaci systém vretena
■✔✔Chladenie stredom vretena + ATS
■✔✔Separácia oleja
■✔✔Obrobková sonda
■✔✔Nástrojová sonda
■✔✔4. os
■✔✔4/5. os

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k

Optimálny výkon
Pracovný stôl

MAS403

BT40

MAS403P40T-1(450)

BT40 upínač a upínací čap (voliteľný SK40)

Rozmery

4. os, rôzne veľkosti
* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k
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Alpha Center V7L

V7L
Alpha Center V7L

Technická špecifikácia
Stôl
Rozmery stola

mm

900 x 420

T-drážky (šírka x množstvo x
vzdialenosť)

mm

14 x 3 x 125

kg

350

X/Y/Z pojazdy

mm

760 / 450 / 520

Vzdial. čelo vretena - úroveň stola

mm

100 - 620

Vzdial. stred vretena - os Z

mm

517

-

SK 40 / BT 40 / CAT 40

Max. zaťaženie

Pojazdy

Vreteno
Kužeľ vretena
Otáčky vretena
Motor vretena

min-1

10000

kW

9 / 22 Siemens;
7.5 / 15 Fanuc

Posuvy
Rýchloposuv
Pracovný posuv

m/min

48

mm/min

1-12000

Zásobník nástrojov
Počet nástrojov

ks

24

Max. dĺžka nástroja

mm

300

Max. priemer nástroja

mm

78 (125)

kg

8

Presnosť polohy

mm

0.010 / celá dĺžka pojazdu

Opakovateľnosť polohy

mm

0.006 / celá dĺžka pojazdu

Rozmery

mm

3450 x 2710 x 2900

Hmotnosť

kg

4500

Max. hmotnosť nástroja

Presnosť (VDI 3441)

Rozmery & hmotnosť

Štandardná konfigurácia:
✔✔ Plne uzatvorený priestor obrábania ✔✔ Signalizácia pri ukončení programu
✔✔ Elektronické ručné koliesko (MPG)
✔✔ Otáčky vretena 10000 min-1,
✔✔ Box s náradím
remeňový pohon
✔✔ Vyrovnávacie skrutky a bloky
✔✔ 24 nástrojov v zásobníku
✔✔ Oplachovacia pištoľ
✔✔ Reťazový dopravník triesok
✔✔ Vzduchová pištoľ
✔✔ Klimatizovaná elektrická skriňa
✔✔ Systém odstraňovania triesok
✔✔ Tuhé závitovanie
✔✔ Ethernet, CF karta a USB rozhranie ✔✔ Manuál
✔✔ Automatický mazací systém
✔✔ Chladiaci systém
✔✔ LED pracovná lampa

Voliteľná konfigurácia:
■✔✔Otáčky vretena 12000 min-1, priamy pohon
■✔✔Chladiaci systém vretena
■✔✔Chladenie stredom vretena + ATS
■✔✔Separácia oleja
■✔✔Obrobková sonda
■✔✔Nástrojová sonda
■✔✔4. os
■✔✔4/5. os
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* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k

Vysoký výkon, vysoká tuhosť
Pracovný stôl

MAS403

BT40

MAS403P40T-1(450)

BT40 upínač a upínací čap (voliteľný SK40)

Rozmery

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k
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Alpha Center V9L · V11L

V9L · V11L
• Liatina je temperovaná tak, aby sa zaistila
konštrukčná stabilita bez deformácie
• Guľové skrutky triedy C3 zaručujú najväčšiu
presnosť a trvanlivosť
•  Predpätie na všetkých osách minimalizuje tepelné
výkyvy

Technická špecifikácia

V9L

V11L

1060 x 600

1200 x 600

Stôl
Rozmery stola

mm

T-drážky (šírka x množstvo
x vzdialenosť)

mm

Max. zaťaženie

18 x 5 x 100

kg

650

800

X/Y/Z pojazdy

mm

900 / 600 / 600

1100 / 600 / 600

Vzdial. čelo vretena úroveň stola

mm

150 - 750

Vzdial. stred vretena - os Z

mm

652

Kužeľ vretena

-

SK 40 / BT 40 / CAT 40

Motor vretena

kW

9 / 22 Siemens;
11 / 18.5 Fanuc

Otáčky vretena

min-1

10000

Pojazdy

Vreteno

Posuvy
Rýchloposuv
Pracovný posuv

m/min

36

mm/min

1-12000

Zásobník nástrojov
ks

24

Max. dĺžka nástroja

Počet nástrojov

mm

300

Max. priemer nástroja

mm

78 (125)

Max. hmotnosť

kg

8

Presnosť polohy

mm

0.010 / celá dĺžka pojazdu

Opakovateľnosť polohy

mm

0.006 / celá dĺžka pojazdu

Rozmery & hmotnosť

40

mm

Hmotnosť

kg

3850 x 2336 x 3000
6500

✔✔ Plne uzatvorený priestor obrábania
✔✔ Otáčky vretena 10000 min-1
✔✔ 24 nástrojov v zásobníku
✔✔ Reťazový dopravník triesok
✔✔ Klimatizovaná elektrická skriňa
✔✔ Tuhé závitovanie
✔✔ Ethernet, CF karta a USB rozhranie
✔✔ Automatický mazací systém
✔✔ Chladiaci systém
✔✔ LED pracovná lampa
✔✔ Signalizácia pri ukončení programu
✔✔ Elektronické ručné koliesko (MPG)
✔✔ Box s náradím
✔✔ Vyrovnávacie skrutky a bloky
✔✔ Oplachovacia pištoľ
✔✔ Vzduchová pištoľ
✔✔ Systém odstraňovania triesok
✔✔ Manuál

Voliteľná konfigurácia:

Presnosť (VDI 3441)

Rozmery

Štandardná konfigurácia:

6800

■  Otáčky vretena 12000 min-1, priamy pohon
■  Chladiaci systém vretena
■  Chladenie stredom vretena + ATS
■  Separácia oleja
■  Obrobková sonda
■  Nástrojová sonda
■  4. os
■ 4/5. os

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k

Vysoký výkon, vysoká tuhosť
Pracovný stôl (V11L)

MAS403

BT40

MAS403P40T-1(450)

BT40 upínač a upínací čap (voliteľný SK40)

Rozmery (V11L)

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k
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Alpha Center V13L · V15L

V13L · V15L

• Liatina je temperovaná tak, aby sa zaistila
konštrukčná stabilita bez deformácie
• Guľové skrutky triedy C3 zaručujú
najväčšiu presnosť a trvanlivosť
• Predpätie na všetkých osách minimalizuje
tepelné výkyvy

Technická špecifikácia

V13L

V15L

Stôl
Rozmery stola

mm

1400 x 600

1700 x 700

T-drážky (šírka x množstvo x
vzdialenosť)

mm

18 x 5 x 100

18 x 6 x 100

kg

1000

1500

Max. zaťaženie

Pojazdy
X / Y / Z pojazdy

mm

1300 / 760 / 670

1500 / 760 / 700

Vzdial. čelo vretena - úroveň
stola

mm

100 - 770

130 - 830

Vzdial. stred vretena - os Z

mm

797

802

Štandardná konfigurácia:

ks

24

Max. dĺžka nástroja

mm

300

Max. priemer nástroja

mm

78 (125)

kg

8

✔✔ Plne uzatvorený priestor obrábania
✔✔ Otáčky vretena 10000 min-1
✔✔ 24 nástrojov v zásobníku
✔✔ Reťazový dopravník triesok
✔✔ Klimatizovaná elektrická skriňa
✔✔ Tuhé závitovanie
✔✔ Ethernet, CF karta a USB rozhranie
✔✔ Automatický mazací systém
✔✔ Chladiaci systém
✔✔ LED pracovná lampa
✔✔ Signalizácia pri ukončení programu

Voliteľná konfigurácia:

Vreteno
Kužeľ vretena

-

SK 40 / BT 40 / CAT 40

Otáčky vretena

min-1

10000

Motor vretena

kW

15 / 38 Siemens - 11 / 18.5 Fanuc

Zásobník nástrojov
Počet nástrojov

Max. hmotnosť nástroja

✔✔ Elektronické ručné koliesko (MPG)
✔✔ Box s náradím
✔✔ Vyrovnávacie skrutky a bloky
✔✔ Oplachovacia pištoľ
✔✔ Vzduchová pištoľ
✔✔ Systém chladenia vzduchom
✔✔ Manuál

Posuvy
Rýchloposuv

m/min

24

mm/min

1-12000

Presnosť polohy

mm

0.012 / celá dĺžka pojazdu

Opakovateľnosť polohy

mm

0.008 / celá dĺžka pojazdu

Pracovný posuv

Presnosť (VDI 3441)

Rozmery & hmotnosť
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Rozmery

mm

Hmotnosť

kg

5000 x 2432 x 3100
8000

10000

■✔✔Vreteno BT50, otáčky 6000 min-1, remeňový pohon
■✔✔Otáčky vretena 12000 min-1, priamy pohon
■✔✔Chladiaci systém vretena
■✔✔Chladenie stredom vretena + ATS
■✔✔Separácia oleja
■✔✔Obrobková sonda
■✔✔Nástrojová sonda
■✔✔4. os
■✔✔4/5. os

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k

Vysoký výkon, vysoká tuhosť

Pracovný stôl (V15L)

MAS403

BT40

MAS403P40T-1(450)

BT40 upínač a upínací čap (voliteľný SK40)

Rozmery (V15L)

5. os, rôzne veľkosti
* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k
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Power Center V18

V18

• Najlepšia voľba pre náročné
obrábanie s veľkými obrobkami
• X a Y os s valčekovým typom
lineárneho vedenia a os Z s
lineárnym vedením s prevodovkou
• Kužeľ vretena 50 s remeňovým
pohonom a s otáčkami vretena
6000 min-1 ako štandardná voľba,
alebo s prevodovkou (voliteľný)

• Guľové skrutky triedy C3 zaručujú najväčšiu presnosť a trvanlivosť
Technická špecifikácia

Power Center V18

Stôl
Rozmery stola

mm

1900 x 900

T-drážky (šírka x množstvo x
vzdialenosť)

mm

18 x 7 x 120

kg

2000

X / Y / Z pojazdy

mm

1800 / 900 / 700

Vzdial. čelo vretena - úroveň stola

mm

200 - 900

Vzdial. stred vretena - os Z

mm

1000

Kužeľ vretena

-

SK 50 / BT 50 / CAT 50

Motor vretena

kW

22 / 60 Siemens
22 / 26 Fanuc

Otáčky vretena

min-1

6000

m/min

24/24/15

mm/min

1-12000

Max. zaťaženie

Pojazdy

Vreteno

Posuvy
Rýchloposuv
Pracovný posuv

• Predpätie na všetkých osách minimalizuje tepelné výkyvy
Štandardná konfigurácia:
✔✔ Plne uzatvorený priestor obrábania
✔✔ Otáčky vretena 6000 min-1
✔✔ 24 nástrojov v zásobníku
✔✔ Reťazový dopravník triesok
✔✔ Dopravník triesok (4 skrutkové typy a 1 reťazový typ)
✔✔ Klimatizovaná elektrická skriňa
✔✔ Tuhé závitovanie
✔✔ Ethernet, CF karta a USB rozhranie
✔✔ Automatický mazací systém
✔✔ Chladiaci systém
✔✔ LED pracovná lampa
✔✔ Signalizácia pri ukončení programu
✔✔ Elektronické ručné koliesko (MPG)
✔✔ Box s náradím
✔✔ Vyrovnávacie skrutky a bloky
✔✔ Oplachovacia pištoľ
✔✔ Vzduchová pištoľ
✔✔ Systém chladenia vzduchom
✔✔ Manuál

Zásobník nástrojov
Počet nástrojov

ks

24

Max. dĺžka nástroja

mm

400

Max. priemer nástroja

mm

125 / 245 (ďalšia pozícia)

kg

15

Presnosť polohy

mm

0.020 / celá dĺžka pojazdu

Opakovateľnosť polohy

mm

0.010 / celá dĺžka pojazdu

Rozmery

mm

6060 x 3270 x 3650

Hmotnosť

kg

17500

Max. hmotnosť nástroja

Presnosť (VDI 3441)

Rozmery & hmotnosť
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Voliteľná konfigurácia:
■✔✔Chladiaci systém vretena
■✔✔Otáčky vretena 6000 min-1 s prevodovým pomerom 1:4
■✔✔Chladenie stredom vretena + ATS
■✔✔Separácia oleja
■✔✔Obrobková sonda
■✔✔Nástrojová sonda
■✔✔4. os
■✔✔4/5. os

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k

Vynikajúce pre ťažké obrábanie
Pracovný stôl

Rozmery

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k
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Vysokorýchlostné Double Column Center V1613HS · V2013HS

V1613HS · V2013HS
• Liatina je temperovaná tak, aby sa zaistila konštrukčná
stabilita bez deformácie
• Guľové skrutky triedy C3 zaručujú najväčšiu presnosť a
trvanlivosť
• Predpätie na všetkých osách minimalizuje tepelné výkyvy
• Valčekový typ lineárneho vedenia zabezpečuje vysokú
tuhosť a zaťažiteľnosť

Štandardná konfigurácia:
✔✔ Plne uzatvorený priestor obrábania
✔✔ Klimatizovaná elektrická skriňa
✔✔ Tuhé závitovanie
✔✔ Reťazový dopravník triesok
✔✔ Ethernet, CF karta a USB rozhranie
✔✔ Automatický mazací systém
✔✔ Chladiaci systém
✔✔ Systém chladenia vretena
✔✔ LED pracovná lampa
✔✔ Signalizácia pri ukončení programu
✔✔ Elektronické ručné koliesko (MPG)

Technická špecifikácia

✔✔ Box s náradím
✔✔ Vyrovnávacie skrutky a bloky
✔✔ Oplachovacia pištoľ
✔✔ Vzduchová pištoľ
✔✔ Manuál

V1613HS

V2013HS

1700 x 1200

2100 x 1200

T-drážky (šírka x množstvo x vzdialenosť)
Max. zaťaženie

mm
mm
kg

18 × 7 × 150
3.000

X/Y/Z pojazdy

mm

4.000

Vzdial. čelo vretena úroveň stola

mm

Vzdial. medzi stĺpmi

mm

1600 / 1300 / 600

2000 / 1300 / 600

200 - 800
1380

Vreteno

46

Rýchloposuv
Pracovný posuv

Pojazdy

Kužeľ vretena

Technická špecifikácia

V1613HS

V2013HS

m/min

20

mm/min

1-12000

20
1-10000

Posuvy

Stôl
Rozmery stola

Voliteľná konfigurácia:
■✔✔Otáčky vretena 15000 min-1, priamy pohon
■✔✔Vreteno HSK A63, otáčky 20000 min-1
■✔✔32 nástrojov v zásobníku
■✔✔Dopravník triesok (2 skrutkové typy a 1 reťazový typ)
■✔✔Chladenie stredom vretena + ATS
■✔✔Lineárny enkóder
■✔✔Separácia oleja

-

SK40 / BT40 / CAT40

Motor vretena

kW

9/22 Siemens; 11/18.5 Fanuc

Otáčky vretena

min-1

12000

Prevod vretena

-

priamy pohon

Zásobník nástrojov
Počet nástrojov

ks

32 (voliteľný)

Max. dĺžka nástroja

mm

300

Max. priemer nástroja

mm

78 (125)

kg

8

Presnosť polohy

mm

0.015 / celá dĺžka pojazdu

Opakovateľnosť polohy

mm

0.012 / celá dĺžka pojazdu

Max. hmotnosť nástroja

Presnosť

Rozmery & hmotnosť
Rozmery

mm

5881x4110x3650

7090x5010x4250

Hmotnosť

kg

15000

16000

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k

Vysokorýchlostné obrábanie
Pracovný stôl

Rozmery (V1613HS)

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

w w w. c n c e x p e r t . s k

47

Double Column Center V2013

V2013

Technická špecifikácia

V2013

Stôl
Rozmery stola

mm

2100 x 1200

T-drážky (šírka x množstvo x
vzdialenosť)

mm

18 × 7 × 150

kg

4.000

X/Y/Z pojazdy

mm

2000 / 1300 / 800

Vzdial. čelo vretena - úroveň stola

mm

200 - 1000

Vzdial. medzi stĺpmi

mm

1380

Max. zaťaženie

Štandardná konfigurácia:

Pojazdy

Vreteno
Kužeľ vretena

-

SK50 / BT50 / CAT50

Motor vretena

kW

22/60 Siemens; 15/18.5 Fanuc

Otáčky vretena

min-1

6000

Prevod vretena

-

remeňový pohon

Posuvy
Rýchloposuv X/Y/Z
Pracovný posuv

m/min

15 / 15 / 12

mm/min

1 - 10000

ks

24 (voliteľný)

Zásobník nástrojov
Počet nástrojov
Max. dĺžka nástroja

mm

400

Max. priemer nástroja

mm

120/250 (ďalšia pozícia)

kg

15

Presnosť polohy

mm

0.015 / celá dĺžka pojazdu

Opakovateľnosť polohy

mm

0.012 / celá dĺžka pojazdu

Rozmery

mm

7090 x 4120 x 4250

Hmotnosť

kg

18000

Max. hmotnosť nástroja

Presnosť (VDI 3441)

Rozmery & hmotnosť
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✔✔ Plne uzatvorený priestor obrábania
✔✔ Klimatizovaná elektrická skriňa
✔✔ Tuhé závitovanie
✔✔ Reťazový dopravník triesok
✔✔ Ethernet, CF karta a USB rozhranie
✔✔ Automatický mazací systém
✔✔ Chladiaci systém
✔✔ Systém chladenia vretena
✔✔ LED pracovná lampa
✔✔ Signalizácia pri ukončení programu
✔✔ Elektronické ručné koliesko (MPG)
✔✔ Box s náradím
✔✔ Vyrovnávacie skrutky a bloky
✔✔ Oplachovacia pištoľ
✔✔ Vzduchová pištoľ
✔✔ Manuál

Voliteľná konfigurácia:
■✔✔24 nástrojov v zásobníku
■✔✔40 nástrojov v zásobníku (reťazový typ)
■✔✔Dopravník triesok (2 skrutkové typy a 1 reťazový typ)
■✔✔Chladenie stredom vretena + ATS
■✔✔Manuálna 90° frézovacia hlava
■✔✔Prevodovka
■✔✔Lineárny enkóder

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.
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Vynikajúce pre ťažké obrábanie
Pracovný stôl

Rozmery

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.
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Double Column Center V2317 · V3317 · V3025 · V4025

V2317 · V3317· V3025 · V4025

Štandardná konfigurácia:
✔✔ Čiastočne uzatvorený priestor

obrábania
✔✔ Klimatizovaná elektrická skriňa
✔✔ Tuhé závitovanie
✔✔ Reťazový dopravník triesok
✔✔ Ethernet, CF karta a USB rozhranie
✔✔ Automatický mazací systém
✔✔ Chladiaci systém
✔✔ Systém chladenia vretena
✔✔ LED pracovná lampa

Technická špecifikácia

✔✔ Signalizácia pri ukončení programu
✔✔ Elektronické ručné koliesko (MPG)
✔✔ Box s náradím
✔✔ Vyrovnávacie skrutky a bloky
✔✔ Oplachovacia pištoľ
✔✔ Vzduchová pištoľ
✔✔ Manuál

V2317

V3317

Rozmery stola

mm

T-drážky (šírka x množstvo x vzdialenosť)

mm

2300 x 1500

3300 x 1500

8000

10000

X/Y/Z pojazdy

mm

2300 / 1600 / 800

3300 / 1600 / 800

Vzdial. čelo vretena úroveň stola

mm

240 - 1040

Vzdial. medzi stĺpmi

mm

1680

Pojazdy

Vreteno

50

Rýchloposuv X/Y/Z
Pracovný posuv

22 x 8 x 170

kg

Kužeľ vretena

-

SK50 / BT50 / CAT 50

Motor vretena

kW

22 / 60 Siemens, 22 / 45 Fanuc

Otáčky vretena

min-1

6000

Prevod vretena

Technická špecifikácia

V2317

V3317

Posuvy

Stôl

Max. zaťaženie

Voliteľná konfigurácia:
■  24 nástrojov v zásobníku
■  40 nástrojov v zásobníku (reťazový typ)
■  Dopravník triesok (2 skrutkové typy a 1 reťazový typ)
■  Chladenie stredom vretena + ATS
■  Manuálna 90° frézovacia hlava
■  Prevodovka
■  Lineárny enkóder

remeňový pohon

m/min

15 / 15 / 12

mm/min

1-10000

ks

24 (voliteľný)

Zásobník nástrojov
Počet nástrojov
Max. dĺžka nástroja

mm

400

Max. priemer nástroja

mm

120 / 250 (ďalšie pozícia)

kg

15

Max. hmotnosť nástroja

Presnosť (VDI 3441)
Presnosť polohy

mm

0.016 / celá dĺžka
pojazdu

0.019 / celá dĺžka
pojazdu

Opakovateľnosť polohy

mm

0.013 / celá dĺžka
pojazdu

0.015 / celá dĺžka
pojazdu

Rozmery & hmotnosť
Rozmery

mm

Hmotnosť

kg

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.
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6700 x 4700 x 4550 8700 x 4700 x 4550
24000

26000

Vynikajúce pre ťažké obrábanie

• Extra široký stĺpik zvyšuje integritu povrchu s priečnym nosníkom a eliminuje vibrácie
počas obrábania
• Všetky osi sa prenášajú vysokokvalitnou precíznou prevodovkou, aby sa zabezpečil
vysoký krútiaci moment a tuhosť počas pohybu (V3317 na všetkých osiach a V3025 /
V4025 na osi X)
• Valčekový typ lineárneho vedenia zabezpečuje vysokú tuhosť a zaťažiteľnosť
• Hydraulický vyvažovací systém na osi Z

Hydraulický vyvažovací systém na osi Z

Prevodovka na osi X

Dopravník triesok
Technická špecifikácia

V3025

V4025

Rozmery stola

mm

T-drážky (šírka x množstvo x vzdialenosť)

mm
kg

3000 x 2100

4000 x 2100

8000

Rýchloposuv X/Y/Z
Pracovný posuv

28 x 9 x 220
10000

Pojazdy
X/Y/Z pojazdy

mm

3000 / 2500 / 1000 4000 / 2500 / 1000

Vzdial. čelo vretena úroveň stola

mm

105 - 1105

Vzdial. medzi stĺpmi

mm

2480

V4025

m/min

12 / 12 / 10

10 / 12 / 10

mm/min

1-10000

ks

24 (voliteľný)

Zásobník nástrojov
Počet nástrojov
Max. dĺžka nástroja

mm

400

Max. priemer nástroja

mm

120 / 250 (ďalšia pozícia)

kg

15

Max. hmotnosť nástroja

Presnosť (VDI 3441)

Vreteno
Kužeľ vretena

-

SK50 / BT50 / CAT 50

Motor vretena

kW

22 / 60 Siemens, 22 / 45 Fanuc

Otáčky vretena

min-1

6000

Prevod vretena

V3025

Posuvy

Stôl

Max. zaťaženie

Technická špecifikácia

Presnosť polohy

mm

0.018 / celá dĺžka
pojazdu

0.025 / celá dĺžka
pojazdu

Opakovateľnosť polohy

mm

0.015 / celá dĺžka
pojazdu

0.020 / celá dĺžka
pojazdu

Rozmery

mm

7800x5300x4950

9800x5300x4950

Hmotnosť

kg

29000

33000

Rozmery & hmotnosť

remeňový pohon

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.
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Vertikálne obrábacie centrum · Momentový diagram
Momentový diagram / Štandard Siemens

52

VF1100 · 1300 · 1500 / Alpha Center V13L · V15L

Mini Center / Delta Center V6L · T7

VF760 · 900 / Delta Center V10L / Alpha Center V7L · V9L · V11L

Double Column Center V2013 · V2317 · V3317 · V3025 · V4025 / V18

VF760 · 20000 min-1 · HSK A63

Double Column Center V1613HS · V2013HS

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.
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Vertikálne obrábacie centrum · Momentový diagram
Momentový diagram / Štandard Siemens
GT18 · VF1100 · 24000 min-1 · HSK A63
kW

27

Power S6-40%
Power S6-60%

24
20.5

GT18 · VF1100 · 18000 min-1 · HSK A63

Power S1

21
18
13
0

2 5.7
2.3

17
1000 rpm

24

Nm
Torque S6-40%

116

Torque S6-60%

98

Torque S1

85
47

40

17 14

35
12
5
0

SPEED
FREQUENCY
POWER (S1)
TORQUE (S1)
TENSION (S1)
CURRENT (S1)
POWER (S6-60%)
TORQUE (S6-60%)
TENSION (S6-60%)
CURRENT (S6-60%)
POWER (S6-40%)
TORQUE (S6-40%)
TENSION (S6-40%)
CURRENT (S6-40%)

RPM
Hz

2000
106

2350
123

5720
288

KW
Nm
V
A
KW
Nm

18
85
140
106
20.5
98
140
120
24
116
140
136

21
85
162
104
24
98
162
119
27
116
162
135

21
35
380
64
24
40
380
67
27
45
380
70

V
A
KW
Nm
V
A

17230 24000
870 1200
21
12
380
45
24
14
380
50
27
17
380
57

13
5
380
32
13
5
380
32
13
5
380
32

GT18-5X · 24000 min-1 · HSK A63
2 5.7
2.3
[kW]S1

17
1000 rpm

24
SUBJECT:PS TCV-6-I-SP

[Nm]S1

CUSTOMER:PRIMINER
Sheet:2/2

Dis.n°3480-00-05

DATE : 23/04/2020

U500 · 20000 min-1 · HSK A63

[kW]S1

[Nm]S1

GT7 · 40000 min-1 · HSK E32

P[kW]

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.
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M[Nm]
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Štruktúra a komponenty stroja

Optimálne konštrukčné riešenie
• Vysoká tuhosť, dobrý výkon

Typ zásobníka na 24
nástrojov

Vysoká tuhosť vreteníka

Dobre vyvážené vreteno

Extra podporná základňa pre
zásobník zabezpečí štrukturálnu stabilitu

Valčekový typ lineárneho
vedenia na X/Y/Z osi，šírka X
35 mm, Y/Z 45 mm

6 blokov na osi X (V11L)

Predinštalovaná guľová
skrutka s dvojitou maticou,
priemer Φ 40 mm

3+2 ložiská na každej osi

Vysokokvalitné strojné komponenty

54

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.
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Manažment kvality
Kontrola merania počas výroby

Vreteno - záverečná kontrola vyváženosti

Ručné odihlovanie

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.
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5-osý otočný stôl

56

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.
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5-osý otočný stôl
R

R

Šnekový hriadeľ

Šneková prevodovka z legovanej ocele

R a t a rRya ttaarbyl et a b l e

* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.
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CNC riadenie SIEMENS
Siemens Sinumerik 828D
Sústruženie a frézovanie na štandardizovaných strojoch,
ako aj jednoduchá automatizácia brúsok - to je miesto,
kde SINUMERIK 828D ADVANCED, SINUMERIK 828D a
SINUMERIK 828D BASIC, so svojim jedinečným výkonom,
dosahujú vysoké štandardy týkajúce sa produktivity.

Náročné podmienky

Frézovanie na štandardizovaných strojoch - CNC SINUMERIK 828
stanovuje kritéria so svojim jedinečným výkonom.

Bezúdržbový

Vlastnosti
✔✔ Panelový

kompaktný CNC
sústruženie, frézovanie, brúsenie
✔✔ Až 10 osí / vretien + 2 pomocné osi
✔✔ Až 2 obrábacie kanály
✔✔ 10.4“ farebný displej / 15.6“ dotykový displej
✔✔ S7-200 PLC
✔✔ Technológie:

Predná strana ovládacieho panelu vyrobená z liatiny, panelový
CNC dizajn s dobre prepojeným rozhraním a vysokým stupňom
ochrany IP 65, robia SINUMERIK 828 spoľahlivým partnerom aj v
nepriaznivom prostredí.

Vďaka konfigurácii bez ventilátora alebo pevného disku a technológii ukladania NV-RAM bez akumulátorovej batérie sú ovládacie prvky SINUMERIK 828 úplne bezúdržbové.

Inteligentný a jednoduchý pre užívateľa
Vďaka plnohodnotnej QWERTY CNC klávesnici s nízkymi tlačidlami a 10.4“ TFT farebným displejom alebo 15.6“ dotykovým
displejom s vysokým rozlíšením je možné ovládacie prvky SINUMERIK 828 ľahko ovládať. Karty USB, CF (len 10.4“) a rozhrania
RJ45 na čelnej strane ovládacieho panela umožňujú rýchly prenos dát CNC jednoduchým spôsobom.

SIEMENS
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CNC riadenie FANUC

•

HEIDENHAIN

FANUC 0i MF

Heidenhain TNC 620

CNC séria 0i model F poskytuje ideálne základné riešenie pre
viacnásobné riadiace operácie. Je pripravený ihneď na použitie,
disponuje najnovšou generáciou hardvéru a kompletným balíkom
štandardného softvéru. Ak chcete maximalizovať produktivitu
pre špeciálne aplikácie, môžete ho ľahko prispôsobiť pomocou
viacerých doplnkových funkcií. Kombinácia neprekonateľnej
hodnoty s bezkonkurenčným výkonom a spoľahlivosťou je
väčšinou spájaná s vysokovýkonnými systémami.

TNC 620 je kompaktný a ľahko čitateľný. TNC 620 je kompaktný,
avšak má všestranné súvislé ovádanie až pre päť riadených
osí. Vďaka svojmu flexibilnému ovládaniu a programovateľnosti
orientovanej na výrobu, s interaktívnym programovaním
HEIDENHAIN alebo s offline programovaním - a s jeho rozsahom
funkcií, je obzvlášť vhodný pre použitie na univerzálnych
frézovacích, vŕtacích a vyvŕtavacích strojoch najmä pre:
✔✔ Sériovú aj kusovú výrobu
✔✔ Budovanie strojárskej výroby
✔✔ Výskum a vývoj
✔✔ Prototypy a skúšobné zariadenia
✔✔ Servisné práce
✔✔ Školiace a vzdelávacie zariadenia

Vlastnosti
✔✔ Až

12 osí, 6 osí vretena a 2 dráhy
2 ďaľšie výstupy pre riadenie nakladania súčiastok
✔✔ 4-osé simultánne a 3 + 2-osé obrábanie
✔✔ Pripravený na použitie s integrovaným softvérovým balíkom
✔✔ Vynikajúci pomer výkonu a ceny
✔✔ Integrovaná bezpečnostná funkcia FANUC Dual Check
✔✔ Dielenské programovanie prostredníctvom MANUAL GUIDE i
alebo TURN MATE i
✔✔ Ďalšie funkcie pre jednoduché prispôsobenie sa zákazníkovi
✔✔ Integrovaný vysokorýchlostný PMC
✔✔ Vysokorýchlostný a vysokokvalitný balík pre obrábanie
✔✔ Načítanie 400 riadkov dopredu
✔✔ Všeobecná funkčnosť, údržba, systém a funkcia PMC s CNC
✔✔ Až

Univerzálne frézky
✔✔ Programovanie

voľných kontúr
cykly pre zložité kontúry
✔✔ Rýchle prednastavenie pomocou dotykovej sondy HEIDENHAIN
✔✔ Frézovacie

Vŕtacie a vyvŕtavacie stroje
✔✔ Cykly

na vŕtanie, vyvrtávanie a vyrovnanie vretena

✔✔ Cykly

pre vzory lineárnych a kruhových bodov

sériou 30i-MODEL B

FANUC

HEIDENHAIN
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CNC riadiace systémy

•

Zhrnutie

CNC riadiace systémy

SIEMENS

HEIDENHAIN

FANUC
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Príklady obrobkov

Príklady obrobkov
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CNC expert riešenia

CNC expert riešenia
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* Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť. Stroje môžu byť zobrazené s voliteľným príslušenstvom.
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CNC expert • Software

GibbsCAM
GibbsCAM je ľahko použiteľný pomocník na prípravu NC programov pre CNC obrábacie stroje, ktorý umožňuje
aj plynulú integráciu s akýmkoľvek CAD systémom. NC programátor, obrábač alebo výrobný technik – všetci
užívatelia nájdu známu terminológiu, ikony dávajú zmysel a procesy sú logické. S GibbsCAM-om je príprava NC
programov flexibilná, rýchla a spoľahlivá.
JE VŠADE TAM, KDE CNC OBRÁBANIE DÁVA ZMYSEL
GibbsCAM je predovšetkým riešenie na prípravu NC programov pre CNC obrábacie stroje, teda frézovacie a
sústružnícke, pre sústružnícko-frézovacie stroje s osou C aj Y s jedným vretenom, podporou koníka, podávačom
tyčí, ale aj dvoj a viackanálové obrábacie stroje, s dvoma vretenami, stroje s osou B aj pre dlhotočné CNC automaty. Možno s ním pripravovať NC programy na frézovanie na polohovacích otočných stoloch s podporou
viacnulových bodov, štvor až päťosé indexované obrábanie, päťosé plynulé obrábanie aj NC programy pre
WireEDM drôtové rezačky.
CAM PRE CAD
GibbsCAM obsahuje aj technologický CAD pre prácu priamo z papierových výkresov. Samozrejmosťou je načítanie DXF a DWG výkresov, ale aj import ľubovoľných CAD modelov, ich potrebná úprava (zalepenie otvorov, atď.)
a následné obrábanie sústružníckymi (podpora sústružníckych cyklov atď.) a frézovacími (2,5D; 3D; Volumill; 5os
plynule) stratégiami.
NIKDY NEBUDETE SAMI
Po dvojdennom zaškolení dokáže NC programátor generovať a nastavovať prvé NC programy na mieru upraveným postprocesorom. K dispozícii je knižnica technologických procesov, podpora tvarových nástrojov, podpora sústružníckych cyklov, editor NC programov, nastavovacie listy a vždy priateľ na telefóne.
OD VÝKRESU K FAKTÚRE
Pretože je každá zákazka odlišná, GibbsCAM dovoľuje užívateľovi mnoho rôznych spôsobov práce. Vždy sa
začína importom geometrie, a to buď 2D výkresov v najrôznejších formátoch, alebo vlastnou tvorbou podľa
tradičných spôsobov počítačového konštruovania. Importovať do programu je však možné i telesá v 3D dátach
z rôznych CAD aplikácií. Druhým krokom je tvorba dráh jednotlivých nástrojov. Ide o výber konkrétneho obrábacieho nástroja a voľbu požadovaného procesu. Po výpočte dráh nástrojov umožňuje GibbsCAM optimalizovať
výrobné procesy, a to aj multifunkčné obrábacie technológie s ich viacerými vretenami a viacerými nástrojovými
hlavami aj s pomocnými funkciami, ako sú podávače tyčí, lopatky a poťahováky. Následne prebieha virtuálna
kontrola a úprava projektu a jeho celkové preverenie. Proces virtuálnej kontroly vie podrobne skontrolovať proces
výroby v ktorejkoľvek jej fáze „nanečisto“ a predchádza tak zbytočným výdavkom či stratám času. V tejto fáze je
možné upraviť NC program presne podľa výrobných požiadaviek. Posledným krokom od stola je vygenerovanie
NC programu pre konkrétny CNC obrábací stroj a príprava výrobnej dokumentácie. Nasleduje práca v dielni, a
to nastavenie CNC obrábacieho stroja podľa dodanej dokumentácie, vlastné obrábanie, priebežné meranie a čiastkové korekcie opotrebovaných nástrojov. Ak je zákazka dobre a včas vyrobená, je možné vzniesť požiadavku
na ekonomické oddelenie, aby zákazníkovi vystavili faktúru.
NIEČO O NAŠICH ZÁKAZNÍKOCH
GibbsCAM v SR našiel uplatnenie u CNC obrábačov, ktorí majú pozitívny prístup k remeslu, teda vedia, čo je to
obrábanie a predovšetkým vedia, že nie je možné spoliehať sa na automatické programovanie na jedno kliknutie. GibbsCAM je využívaný v malých, stredných aj veľkých firmách v SR i ČR. Nachádza uplatnenie vo firmách,
kde nehľadajú úžasný farebný software svetovej značky, alebo riešenie „CAM, rob za mňa!“, ale u CNC obrábačov, ktorí hľadajú riešenie, teda intuitívny výkonný CAM, nezávislý na CADe. CAM s možnosťami, keď si NC
programátor môže zvoliť a ovplyvniť dráhy nástrojov tak, ako si myslí, že je to správne, vo firmách využívajúcich
štandardný HW, ale predovšetkým vo firmách vyžadujúcich dobrú podporu na telefóne a personifikované postprocesory vychádzajúce z predstáv NC programátora.
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TO, ČO VIEME MY? NAUČÍME AJ VÁS! AK BUDETE CHCIEŤ
Ak hľadáte CAM software pre vaše CNC obrábanie, nehľadajte software, ale hľadajte partnera, ktorý vám nielen
predá obal s DVD, ale bude vás sprevádzať aj pri začiatkoch vašej výroby. Ak to budeme my, budeme sa snažiť!
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CNC expert • Nástrojové a obrobkové sondy

BLUM, RENISHAW
Meracie sondy sú uznávané ako najlepší nástroj k dosiahnutiu maximálnej efektivity, kvality a presnosti výroby na
obrábacích strojoch. Riadiace systémy moderných CNC obrábacích strojov zjednodušujú integráciu meracích
cyklov do procesu obrábania. Podpora práce s CAD modelom umožňuje simuláciu meracích funkcií v režime
offline. Meracie sondy prinášajú významné úspory nákladov a zvýšenie kvality obrábaných kusov v akomkoľvek priemyselnom odvetví. Spoločnosť CNC expert Vám bude nápomocná pri výbere najvhodnejšej nástrojovej
alebo obrobkovej dotykovej sondy pre Vašu výrobu.
VÝHODY NÁSTROJOVÝCH SOND
Ručné nastavenie nástrojov zaberá čas a znamená riziko vzniku chýb. Nástrojové sondy možno ľahko nainštalovať do obrábacích centier a sústružníckych CNC centier. Sú presné a spoľahlivé. S kontaktným i bezkontaktným meraním nástrojov. Umožňujú automatizovanú prevádzku s nasledujúcimi výhodami:
– mimoriadna časová úspora vďaka automatickému meraniu
– minimalizácia chybovosti oproti ručnému nastaveniu nástroja
– automatický výpočet a korekcia offsetu nástroja
– automatická detekcia lomu nástroja medzi obrábacími cyklami
– žiadne škody v dôsledku nepoznaného lomu nástroja
– spoľahlivé, taktilné meranie i pod chladivom
– možná výroba s minimálnou obsluhou
– realizácia kontinentálnych procesných reťazcov - presné meranie dĺžky a priemeru nástroja
– automatický výpočet veľkosti opotrebenia a korekcie rozmerov
– eliminácia chýb ručného nastavenia
– detekcia zlomenia nástroja v priebehu obrábacieho cyklu
– zníženie množstva zmätkov
VÝHODY OBROBKOVÝCH SOND
PRED OBRÁBANÍM
Použitie sond znižuje náklady na drahé upínače a na ručné polohovanie obrobku analógovými odchýlkomermi.
Sondy upínané na obrábacích centrách do vretena a na sústruhoch do nástrojových hláv, prinášajú nasledovné
výhody:
– zníženie doby nastavenia stroja
– automatické polohovanie obrobku, natočenie súradného systému alebo polohovanie rotačnej osi
– vylúčenie chýb ručného nastavenia
– zníženie počtu zmätkových kusov
– zvýšenie produktivity a flexibility veľkosti dávok.
POČAS OBRÁBANIA
Obrobkové sondy možno používať tiež na meranie počas obrábacieho cyklu a pre kontrolu prvého kusa. Ručné
meranie príliš závisí od znalostí obsluhy a meranie mimo stroja je spojené s obtiažnou manipuláciou. Meranie na
stroji prináša tieto výhody:
– automatická korekcia chýb počas obrábacieho cyklu
– zvýšená istota v bezobslužných prevádzkach
– adaptívne obrábanie zaisťujúce spätnú väzbu procesu a minimalizáciu odchýlok
– automatická korekcia nastavenia pre premeranie prvého kusa
– zníženie času nečinnosti stroja čakajúceho na výsledky kontroly prvého kusa.
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• CNC KOVOOBRÁBACIE STROJE
• SERVIS • NÁHRADNÉ DIELY • SOFTWARE • ŠKOLENIA
• NÁSTROJE • TECHNOLÓGIA • PORADENSTVO

CNC expert spol. s r.o.
Lieskovská cesta 6
960 01 Zvolen
Tel: +421 907 904 373
E-mail: info@cncexpert.sk
Bližšie informácie • Cenové ponuky
Tel: +421 904 532 461
E-mail: obchod1@cncexpert.sk
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Tel: +421 915 897 336
E-mail: servis@cncexpert.sk
Nástroje
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www.cncexpert.sk

