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aKTUaLnY 
harmonogram  
SzKoLeń  
dostępny na stronie

w zakładce
UsłUgi       szkolenia

zapraSzamY  
na innowaCYjne  
SzKoLenia  
dla przyszłych i obecnych  
operatorów / programistów  
frezarek CnC!

inni szkolą, my wyszkolimy!
Ruszyła akademia CNC!

sprawdź naszą receptę na skuteczne szkolenia 
i zapisz się do akademii CnC już DziŚ!

kursy w zakresie sterowania Heidenhain iTnC 530 / TnC 620 / TnC 640  
zostały podzielone na następujące etapy:
 ▪ poziom i oPeRaToR - kurs podstawowy dla osób 

bez doświadczenia zawodowego,
 ▪ poziom ii oPeRaToR - PRogRaMisTa - kurs zaawansowany 

dla osób z doświadczeniem zawodowym,
 ▪ poziom iii oPeRaToR - zaaWansoWanY PRogRaMisTa - kurs 

zaawansowany dla osób z doświadczeniem zawodowym,
 ▪ moduł adaptacyjny oPeRaToR – PRogRaMisTa / zaaWansoWanY 

PRogRaMisTa - kurs dla osób z doświadczeniem zawodowym przy 
pracy z obrabiarkami CNC, które nie znają systemu Heidenhain.

Szkolenia przeprowadzana 
na Symulatorach 

oraz centrach obróbczych

materiały Szkoleniowe 
(m.in. Skrypty drukowane, 

kody na pendrive)

możliwość przyStąpienia 
do certyfikacji zgodnie 

z wytycznymi tÜv rheinland polSka
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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, cieczą i mgłą 
olejową 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
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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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