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5-osiowe/stronne centrum obróbkowe

P R Z E W O D N I K

SERIA u5
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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 o 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

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.
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SERIA u5
5-osiowe / 5-stronne centrum obróbkowe

Bogaty standard wyposażenia dedykowany do obróbki 
skomplikowanych kształtów. 
Precyzyjna i wysokiej jakości obróbka poprzez zastosowanie 
liniałów pomiarowych (we wszystkich osiach lub B/C – zal. od 
modelu) oraz stabilizacji temperaturowej wrzeciona.
Idealne wykończenie powierzchni gwarantuje wrzeciono direct-
drive o  prędkości 12000 obr/min  oraz obróbka w jednym 
zamocowaniu.
Komfortowa obsługa uzyskana przez zastosowanie dolnego 
systemu spłukiwania wiórów, zintegrowanego transportera 
wiórów, systemu przedmuchu wrzeciona oraz kółka ręcznego 
w podstawowym wyposażeniu maszyny.
Dostępność części zamiennych i prostota serwisowania dzięki 
uniwersalnym rozwiązaniom oraz komponentom renomowanych 
producentów.

seryJnIe!

korpus obrabiarki 
wykonany z żeliwa

stabilizacja  
temperaturowa wrzeciona

dwuramienny zmieniacz
narzędzia - servo napęd

stół uchylno-obrotowy
z podwójnym podparciem

B / C

Y
X

Z

Główne cechy serii

 • sterowanie (zal. od modelu):
 Siemens 828D (TBI U5 S Basic) - centrum do obróbki 5-stronnej
 Heidenhain TNC 620 (TBI U5 HH Comfort) - centrum do obróbki 5-stronnej
 Heidenhain TNC 640 (TBI U5 HH Premium) - 5-osiowe centrum obróbkowe
 • korpus obrabiarki wykonany z żeliwa
 • liniały pomiarowe w osiach B/C
 • liniały pomiarowe Heidenhain we wszystkich osiach (model PREMIUM)
 • stabilizacja temperaturowa wrzeciona
 • centralny układ smarowania
 • wysokiej klasy śruby kulowo-toczne obustronnie łożyskowane
 • waga obrabianego detalu do 500 kg
 • wysokie moce napędów i momentów obrotowych do wysokowydajnej obróbki
 • szybki dwuramienny zmieniacz narzędzia 
 • pełna osłona przestrzeni roboczej
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WRZEcIONO DIREct-DRIvE 
z napędem bezpośrednim gwarantuje 
duże przyspieszenie, idealne wykoń-
czenie obrabianej powierzchni, niweluje 
drgania oraz ogranicza inercję poprzez 
wyeliminowanie napędu pasowego. 
Możliwości wrzeciona w  standardzie to 
12 000 obr/min.

Ręczne PIstolety 
do spłukiwania powierzchni roboczej (wodą i  powie-
trzem) zwiększają komfort pracy operatora.

system usuwanIa wIóRów
redukuje czas pracy operatora na czynności poboczne, niezwiązane 
z procesem obróbki. Wióry są odprowadzane zgrzebłowym transporterem, 
poprzez wyrzutnik aż do wózka, który również jest zawarty w standardowym 
wyposażeniu. 

KlImatyzacja szafy eleKtRycznej
Komputery, sterowniki, przetwornice 
i kondensatory podlegają ciągłemu 
nagrzewaniu, dlatego utrzymanie pra-
widłowej temperatury szafy elektrycznej 
jest bardzo ważnym elementem 
wyposażenia.

obrabiarka posiada w standardzie 
możliwość gwIntowanIa Bez 
oPRawKI KomPensacyjnej, co 
pozwala na prawidłową obróbkę bez 
konieczności zakupu dodatkowych 
oprawek.

Wyznaczamy najwyższy standard
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KółKo Ręczne 
w standardzie, zapewniające komfort 
obsługi dzięki możliwości zdalnego 
sterowania.

magazyn naRzęDzI
typu łańcuchowego, z dwuramiennym zmieniaczem, 
który gwarantuje bardzo szybki czas wymiany 
narzędzia. W standardowym wyposażeniu posiada 
32 pozycyje. 

centRalny uKłaD smaRowanIa
prowadnic i śrub kulowo-tocznych zapewnia płynną 
pracę urządzena oraz zapobiega nadmiernemu 
zużyciu.

sKImmeR oleju 
separuje olej z chłodziwa, co ogranicza 
jego degradację i zapobiega przykremu 
zapachowi oraz wydłuża jego żywotność.

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, cieczą i mgłą olejową są montowane 
w standardzie.

system PRzeDmuchu wRzecIona chroni 
stożek wrzeciona i zmieniacz narzędzia przed 
środkiem chłodzącym i wiórami.
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WypOsażenIe sTandard OpcJa

Sterowanie SiemenS 828 D (tBi U5 S BaSic) =  
model BASIC

Sterowanie HeiDenHain 620 (tBi U5 HH comfort) =  
model ComFoRT

Sterowanie HeiDenHain 640 (tBi U5 HH PremiUm) =  
model PRemIUm

Gwintowanie Bez oPrawki komPenSacyjnej =

KółKo ręczne =

wrzeciono Direct-Drive 12 000 oBr/min =

wrzeciono Direct-Drive 15 000 oBr/min =

chłodzenie przez wrzeciono 20 bar =

chłodzenie przez wrzeciono 40 bar z filtrem papierowym =

SyStem PrzeDmUcHU wrzeciona =

liniały pomiarowe w osiach b/c =

liniały pomiarowe heidenhain we wszystKich osiach =  
model PRemIUm

stół uchylno-obrotowy 650 mm =

sKimmer oleju =

tranSmiSja DanycH rS 232-c =

32 pozycyjny magazyn narzędzi =

40 / 60 pozycyjny magazyn narzędzi =

Klimatyzacja szafy eleKtrycznej =

ręczne pistolety do spłuKiwania przestrzeni roboczej (powietrzem i cieczą) =

dynamiczne monitorowanie Kolizji =

dolny system spłuKiwania wiórów =

zintegrowany zgrzebłowy transporter wiórów wraz z wózKiem =

uKład filtracji chłodziwa =

chłodzenie śrub Kulowo-tocznych =

cyKl pomiarowy Kinematicsopt =  
model PRemIUm

sonda do pomiaru narzędzia =

sonda do pomiaru detalu =

oświetlenie przestrzeni roboczej =

automatyczne wyłączenie maszyny =

instruKcja obsługi i programowania oraz schematy eleKtryczne na usb =

narzędzia operatora =

certyfikat ce =

Wyznaczamy najwyższy standard
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wysoKIej Klasy śRuBy Kulowo – toczne 
obustronnie łożyskowane, montowane z  napię-
ciem wstępnym w celu eliminacji luzów. 
lInIowe PRowaDnIce toczne
wiodącej marki Hiwin o szerokości 45  mm są 
montowane w standardzie.

stół uchylno-oBRotowy 
z  podwójnym podparciem w  obrabiarkach serii 
U5 porusza się w  osiach B/C. Posiada 650  mm 
średnicy. Zapewnia zwiększoną nośność, sztyw-
ność układu oraz dokładność pracy maszyny.

RowKI tyPu t  
to specjalne podłużne 
szczeliny w kształcie 
obróconej litery T, które 
umożliwiają stabilne moco-
wanie obrabianego detalu 
podczas procesu obróbki.

DwuRamIenny 
zmIenIacz naRzęDzIa
gwarantuje czas wymiany 
narzędzia w 1,3 sekundy! 

osłony 
wykonane ze stali nierdzewnej 
chronią powierzchnie prowadnic oraz 
innych wrażliwych części obrabiarki, 
podwyższają ich trwałość i zapobiegają 
uszkodzeniom mechanicznym. 

niezawodne rozwiązania
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QAN  
200 UH
HEIDENHAIN

Krzywa mocy

Moment obrotowy

cyKL pracy prĘdKOść n mOc P mOmenT Obr. m prĄd I

s1

1 500 obr/min
10 000 obr/min
12 000 obr/min
15 000 obr/min

10.0 kW
10.0 kW
8.0 kW
4.0 kW

63.7 Nm
9.5 Nm
6.4 Nm
2.5 Nm

25.0 A
–
–
–

s6-60%

1 500 obr/min
10 000 obr/min
12 000 obr/min
15 000 obr/min

12.5 kW
12.5 kW
10.0 kW
5.0 kW

79.8 Nm
11.9 Nm
8.0 Nm
3.2 Nm

29.0
–
–
–

S6-40%

1 500 obr/min
9 000 obr/min

12 000 obr/min
15 000 obr/min

14.0 kW
14.0 kW
11.0 kW
6.0 kW

89.4 Nm
19.1 Nm
8.8 Nm
3.8 Nm

32.0 A
–
–
–

S6-25%

1 500 obr/min
7 500 obr/min

12 000 obr/min
15 000 obr/min

17.0 kW
17.0 kW
12.0 kW
7.0 kW

108.6 Nm
21.7 Nm
9.5 Nm
4.5 Nm

37.0 A
–
–
–

[obr/min]

[obr/min]

silnik wrzeciona
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NAZWA marKa

łożyska
                  

magazyn narzędzi
     

napęd główny
  

napędy osiowe
  

obwody bezpieczeństwa
   

pneumatyka
              

prowadnice
 

szafa elektryczna
   

śruby kulowo-toczne
 

wrzeciono

zabezpieczenia drzwi

złącza obrotowe
  

złącza elektryczne
     

Komponenty światowych producentów
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                                                  - model BASIC

                                                  - model comFort

                                                  - model PREMIUM

U5 S BaSic U5 HH comfort U5 HH PremiUm

parameTr siemens 828 d Heidenhain Tnc 620 Heidenhain Tnc 640

ilość osi sterowanych + wrzeciono maks. 6 maks. 5+1 maks. 5+1

interpolacja liniowa w 4 osiach w 4 osiach (opcja 5) w 4 osiach (opcja 5)

interpolacja kołowa w 3 osiach w 2 osiach (opcja 3) w 2 osiach (opcja 3)

czas obróbki bloku 2 ms 1.5 ms 0.5 ms

pojemność pamięci 3 mB 1.8 gb 21 GB

pojemność tabeli narzędzi 256 9 999 9 999

monitor tft 15” tft 15” tft 19”

interfejs danych rS 232, USB, Pcmcia (16GB), 
ethernet rs 232*, usb, ethernet rs 232, usb, ethernet

programowanie dialogowe shopmill 3d dialog hh dialog hh

programowanie din/iso tak tak tak

programowanie parametryczne tak tak tak

czytanie rysunków dXf tak* tak* tak

wprowadzanie danych we współrzędnych 
prostokątnych, biegunowych, mm i calach tak tak tak

grafika w trakcie obróbki tak tak tak

wprowadzanie nowego programu podczas 
pracy automatycznej tak tak tak

pochylenie płaszczyzny obróbki (dla 4-tej osi) tak tak* tak (cykl 19)

obróbka typu spline tak* tak tak 

Kompensacja narzędzia w 3d tak* tak* tak*

możliwość kompensacji  
odkształceń cieplnych tak* tak* tak

możliwość instalacji kółka ręcznego tak tak tak

obsługa sondy do pomiaru detalu tak tak tak

obsługa sondy do pomiaru narzędzia tak tak tak

Porównanie sterowań

*opcja

sterowanie
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cyKL sOfTKey

450 ZAPIS KINETYKI:
automatyczny zapis do pamięci i odtwarzanie kinematyki

451 POMIAR KINETYKI:
automatyczne sprawdzenie lub optymalizowanie kinematyki 
maszyny

452 KOMPENSACJA USTAWIENIA WSTEPNEGO:
automatyczne sprawdzenie lub optymalizowanie kinematyki 
maszyny

Opcja sterowania do kalibracji osi obrotowych 

coraz większe wymogi odnośnie dokładności - szczególnie w sferze obróbki 5-osiowej - powo-
dują, iż detale muszą być produkowane z minimalną liczbą błędów i z jak największą powtarzal-
nością obróbki.

niedokładność przy obróbce wieloosiowej może wynikać m.in. z odchylenia pomiędzy modelem 
kinematycznym (patrz rysunek poniżej), który został zapisany w sterowaniu (1), a rzeczywistym 
detalem na maszynie (2). odchylenia powstałe przy pozycjonowaniu osi obrotowych mogą pro-
wadzić do błędu na obrabianym przedmiocie (3), dlatego należy doprowadzić do dopasowania 
- w jak największym stopniu - cyfrowego modelu i sytuacji rzeczywistej.

KinematicsOpt to nowa funkcja dedykowana wyłącznie dla sterowania heidenhain tnc 640. 
cykl pomiarowy sondy 3d w pełni automatycznie wymierza osie obrotu obrabiarki, bez względu 
na to, czy działają one jako stół, czy jako głowica. Kula wzorcowa może zostać zamontowa-
na w dowolnym miejscu na stole maszyny, dokonując pomiarów określonych przez operatora. 
w przypadku ustawienia nowego cyklu należy jedynie zdefiniować obszar pomiarowy dla każdej 
z osi obrotu.

następnie na podstawie zmierzonych wartości zostaje ustalona statyczna dokładność nachyle-
nia. jednocześnie sterowanie minimalizuje (powstały przez ruch odchylenia) błąd pozycjonowa-
nia i zapisuje geometrię maszyny przy zakończeniu operacji pomiaru do odpowiednich stałych 
tabeli kinematyki. niezbędne modyfikacje danych są dokonywane automatycznie, więc operator 
nie potrzebuje żadnej szczegółowej wiedzy na temat konfiguracji kinematycznej obrabiarki.  

procedura pomiarowa z KinematicsOpt zajmuje tylko kilka minut i umożliwia samodzielną po-
nowną kalibrację frezarki. jeśli kula wzorcowa zostanie zamontowana na stole na stałe, pro-
cedura ta może być wykonywana jako automatyczny krok pomiędzy poszczególnymi etapami 
obróbki, co pozwala osiągnąć niezmiennie wysoki poziom jakości zarówno w produkcji seryjnej, 
jak i jednostkowej.

 

(1)

(3)

(2)

cykl pomiarowy KinematicsOpt
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Rzuty z BoKu

Rzut z góRy

C

A

A

B

B

wymIaRy jeDn. tBI u5

długość a mm 4 127

szeroKość B mm 3 436

wysoKość c mm 3 191

rzuty maszyny
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stół uchylno-oBRotowy RowKI tyPu t

PRzejazD w osI X

PRzechylenIe stołu

PRzejazDy w osIach y/z

360 260

46
0

260 260

ø650

10
5

100100100100

10
5

30

30

12

23

27
.5

9

14 18

110 o

40
o

przestrzeń obróbcza
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Dane technIczne jeDn. u5  
BasIc / comfoRt / PRemIum

zaKres pracy

przesuw wzdłużny - oś X mm 620

przesuw poprzeczny - oś y mm 520

przesuw pionowy - oś z mm 460

powierzchnia stołu mm Ø 650

rowki typu t (ilość x szerokość x rozstaw) 5 x 14(18) x 100

obciążenie stołu (praca w 5 osiach) kg 300 

obciążenie stołu (praca w 3 osiach) kg 500

odległość czoło wrzeciona – pow. stołu mm 150 - 610 

  odległość czoła wrzeciona – kolumna mm 170 

  obrót stołu w osi c st. 360˚ 

  uchył stołu w osi b st. +40˚ / -110˚   

WrzecIOnO GŁóWne

napęd główny direct-drive

stożek mocujący typ Sk40 (Din69871)

  moc napędu (s1/s6) kw 10/17

moment obrotowy (s1/s6) nm 63,7/108,6

maks. obroty obr/min 12 000

maGazyn narzĘdzI

typ łańcuchowy

  ilość narzędzi szt. 32 (opcja 40 / 60)

  maks. średnica narzędzia mm 76 

  maks. średnica narzędzia (sąsiednie miejsce w zasobniku wolne) mm 127 

  maks. ciężar narzędzia kg 7 

  maks. długość narzędzia mm 250

  czas wymiany narzędzia sek. 1,3

prĘdKOść pOsuWóW

  szybki posuw w osiach X/y/z m/min 36/36/36

  maks. prędkość obrotowa stołu w osiach b/c obr/min 25/25

dOKŁadnOść pOzycJOnOWanIa

dokładność pozycjonowania maszyny mm +/- 0,005

powtarzalność pozycjonowania maszyny mm +/- 0,003

zbIOrnIK cHŁOdzIWa

Pojemność l 240

moc kw 0,96

dane OGóLne

długość mm 4 127

szerokość mm 3 436

wysokość mm 3 191

waga kg 7 500

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.

parametry techniczne
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TbI Technology sp. z o.o.
ul. Bosacka 52
47-400 Racibórz

tel.: +48 32 777 43 60
e-mail: kontakt@tbitech.pl

KRS: 0000298743
Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy
NIP: 639-192-88-08

druk katalogu: październik 2021


