Az Optimum Hungária Kft. információs újságja

CNC újság - 2020

Kedvezmények, extra szolgáltatások a nyári szezonban! További információkat a kollégáinktól kérjen!
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OPTIMUM
CNC ÚJSÁG
FIBER LÉZERVÁGÓGÉPEK AZ
OPTIMUMTÓL

—— Kifinomult design
—— Új fejlesztés, hatékonyabb
vágás
—— Teljeskörű szolgáltatás
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BODOR LASER
fiber lézervágók

8

BOMBA ÁRAINK
robbannak!
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AXILE 5 TENGELYES
megmunkálógépek

Beszállítóink
2 Beszállítóink
Accutex, Averex, Axile, Microcut, Palmary, Zayer
Bodor laser - lézer technika
Forgalmazott márkáink

Forgalmazott márkáink
agile smart machining

JÖVŐ A JELENBEN …
BODOR LASER
A taiwani, szikraforgácsolási technológiát kifejlesztő
szakemberek által alapított cég mely a mai legkorszerűbb
minden igényt kielégítő huzalszikra-forgácsoló gépeket
gyártja.

Csúcsminőségű legmagasabb pontossági kategóriába tartozó horizontál megmunkáló központok fejlesztésével
és gyártásával foglalkozó gyártó.

Az AXILE nagysebességű és 5-tengelyes technológián alapuló magas szintű termelékenységet biztosító gépeket kínál, versenyképes áron. Az AXILE által szabadalmaztatott SMT (Smart
Machining Technology) technológiával, az Industrie 4.0 ipari
szabványnak köszönhetően pedig a megbízhatóság javul, a
tervezett gépkarbantartás lerövidül.

AL 400
Huzalszikra - forgácsológép

HS 450
Horizontál megmunkáló központ

Axile G6 compact
5 tengelyes megmunkálóközpont

A Bodor Laser világviszonylatban is nagy fiberMindkét gyártó Németországban építette ki
lézervágó gyártó vállalat, amely évente 2500
az európai szervizközpontját. MAXPHOTONICS
darab gépet készít.
legújabb 2019-es fejlesztése a 25kW lézerforrás,
A gyártó cég most alakítja ki értékesítési melyet eddig lézervágó berendezések nem tudtak
rendszerét és európai partnerhálózatát, így elérni, de 2019-től már a BODOR gépeken is elérEurópában 225 gép került forgalomba. 2020- hető lesz, mivel a MAXPHOTONICS-nak a BODOR
tól Magyarországon lesz a közép-kelet euró- LASER az egyik kiemelt gyártópartnere.
pai alkatrész és szerviz központ, amely rugalAz új kutatási és fejlesztési eredmények hatémassá teszi a felhasználók alkatrész igényeinek
konyabb vágási módszereket és tökéletesebb
kiszolgálását, lerövidítve a gépleállási időket,
és gyorsabb vágást eredményeznek. A BODOR
bármiféle szervizkérdésben gyors reakciót eredLaser elkötelezett a kifinomultabb és intelliményez importőr és gyártói oldalról egyaránt.
gensebb termékek fejlesztése iránt.
Az iF Dizájn Díjat a nemzetközi termékfejlesztési kiválóság jeleként ismerik el. A cég 201819-ben iF és reddot formatervezési díjakat is
nyert az újonnan tervezett gépeivel.
Ezen munkák együttes célja, hogy a gépek a
legmagasabb vevői és gyártási elvárásokat is ki
tudják szolgálni.
Az Optimum Hungária Kft. 2018-tól a BODOR
LASER fiberlézervágó gépek hivatalos magyarországi forgalmazója és hivatalos szervize
egyaránt.

Közel 40 éves innovatív gépgyártó vállalat melynek széles
gyártási kapacitását több gyártóbázis biztosítja. Többek között horizontál fúró-maróműveket, mozgó oszlopos horizont
gépeket is tartalmaz a gyártási programjuk. Új technologiák
alkalmazásával folyamatosan fejleszti gyártmányait így az 5
tengelyes megmunkálóközpontjai a világ élvonalába tartozó
megmunkálógépek.

Palástköszörülésben nagy múltra visszatekintő a standard alapgéptől, a teljesen automatizált forgatófejes CNC
csúcsköszörűig ill. 6 tengelyes CNC áteresztő köszörűig
mindent, akár egyedi igényeknek megfelelő palástköszörűgépet is gyártó vállalat.

Csúcsminőségű legmagasabb pontossági kategóriába
tartozó horizontál megmunkáló központok fejlesztésével
és gyártásával foglalkozó gyártó. Mozgó oszlopos portálmegmunkáló gépeik nagyteljesítmény igényű marási feladatok kiszolgáló eszközei.

MCU 5-X
Szimultán 5 tengelyes megmunkálóközpont

PCB-6040-3
Csúcsnélküli palástköszörű

Zayer Kairos
Mozgó oszlopos horizont marómű

A Bodor lézervágógépeket USA/német gyártású IPG és kínai MAXPHONOTICS lézerforrásokkal szerelik.

A Jinanban lévő több mint 20.000nm-es összeszerelő üzemekben lévő gyártás megfelel az
európai szabványoknak és a nemzetközi minőség ellenőrzésnek. Olyan tanúsítványokkal rendelkezik, mint a CE / FDA / ISO9001 / SGS stb.
A BODOR cégnél 1400 fő dolgozik, melyből a
fejlesztői központban több mint 100 kutatóval dolgozik minden nap azon, hogy javítsa a
gépek szolgáltatási színvonalát, ami a lézervágás területén kiemelkedő. Minden évben jelentős több millió dolláros összeget fektetnek be
az új K + F projektekbe.

Kollégáink gyártói teljeskörű oktatás után rendelkeznek a gépek biztonságos és szakszerű
üzembehelyezéséhez, üzemeltetéséhez, BODOR Pro szoftver használatához és oktatásához,
valamint karbantartásához szükséges szakismerettel. Így tudjuk garantálni a termékek hosszútávú használatát.

CNC újság - 2020
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Bodor laser

CNC újság - 2020
BŐVEBB INFORMÁCIÓ

Ezen az oldalon található gépeinkről leírást
a következő honlapon talál.

Lézervágók

5

http://bodorlaser.hu/

Bodor laser P 3015 T6

Sík lézer
burkolat nélkül

Cső és lemez fiber lézervágó gép

Technikai adatok
Típus

P 3015 T6

Cikkszám

3515060

Asztal mérete

1500 x 3000 mm

X / Y / Z mozgás tartomány

1500 / 3000 / 315 mm

X,Y pozicionálási pontossága

0.05mm

X,Y ismétlési pontossága

0.03mm

X,Y gyorsjárati sebesség

140 m / perc

Lézer generátor teljesítmény

3 kW ( opció 1-6 kW )

Gyorsulás

1.2 G

Max. asztal terhelhetőség

900 kg

Paletta csere

17 mp

Felhasználható alapanyag fajta/
vastagág

Rozsdamentes acél 12 mm,
acél: 20 mm, alumínium: 8 mm

32“ érintőképernyős vezérlés
––Osztott képernyőn zárt burkolatban lévő két
kamerával áttekinthető munkatér
––Bodor Pro vezérlőszoftver, terítékszámító opcióval
––Egyszerű kezelhetőség, átlátható menürendszer
––DXF olvasási lehetőség, hálózatos távoli elérés

Kis méretű
darabokhoz

Bodor Genius lézerfej
––Automata fókusz beállítású lézerfej

Szükséges gáz (alapanyag függő) Oxigén, nitrogén, levegő
Méretek

9950 x 3050 x 2100 mm

Gép tömege

6.000 kg

Nagy teljesítmény

S széria

Bodor laser i5

Mango wifi-s távírányító vezérlés

Cső vágás

Cső- és síklemez megmunkáláshoz kombigép

T széria

F-T / E-T

A gép
weboldala
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ÖNTÖTTVAS ÁGY A GÉP
ÉLETTARTAMÁRA TERVEZVE
Öntött ágy
Öntött ágy, mely jól ellenáll a hőterhelésnek és rezgéseknek,
mely teljesen hegesztési varratmentes, így biztosítva a hosszú
élettartalmat.

Tartós
Grafitos öntöttvas alkalmazásával, melynek szakítószilárdsága
min. 200MPa. Nagy széntartalom, nagy nyomószilárdság, erős
rezgéselnyelés. Az alacsony hőérzékenység, így a gép pontossága hosszú ideig fennmaradhat, és időtartama során nem alakulhat ki deformáció.

Bodor Genius

Auto fókusz lézer fej
Auto-fókusz
A fókuszpont a vágási folyamat során automatikusan beállítható a különböző vastagságú fémlemezek legjobb vágási eredményének eléréséhez.

Operátor felügyeletétől
mentes
A fókusztávolságot az operációs rendszer
vezérli. Nem kell manuális szabályozást végezni, ami hatékonyan kiküszöböli a kézi működtetés okozta hibákat.

Bodor Lightning
Különböző anyagok vagy különböző vastag-

ságú lemezek cseréjekor az automatikusan
fókuszáló lézerfej, hatékonyan kiolvassa a
rendszerben tárolt paramétereket és beállítja
a fókusztávolságot, gyors beállítás.

Pontosság
A perforációs fókusztávolság növelése, a perforáció fókuszpontjának és a vágási fókusztávolság külön beállítási lehetősége, fokozza
a vágási pontosságot.

Fiber lézervágó gépek széles választéka minden felhasználói igényhez

Tartós
A beépített kettős vízhűtő szerkezet biztosítja
a kollimátor és fókuszáló alkatrészek állandó
hőmérsékletét, elkerülik a lencsék túlmelegedését és meghosszabbítják azok élettartamát.

A GÉPEK WEBOLDALÁHOZ
OLVASSA BE A KÓDOT VAGY
KATTINTSON RÁ!

bodorlaser.hu

8 Rendkívül alacsony árak
Kiemelt ajánlatunk rövid idővel szállítható raktári gépekre
M760 - 3 tengelyes megmunkálóközpont
Műszaki adatok

M760

Elmozdulás (X / Y / Z)

760 x 430 x 460 mm

Főorsó fordulatszám

10.000 f/p

Teljesítmény

7,5 / 11,5 kW

Vezérlés

FANUC 0i MF
10,4" kijelző, MANUAL GUIDE

Orsókúp

BT 40

Szerszámcserélő

24 / karos

Mérete

3400 x 2000 x 2720 mm

Tömeg

M760
Euró(Nettó)

BOMBA
ÁR!

39.900,Listaár: 63.000,A feltüntetett ár a készlet erejéig érvényes!

4350 kg

További információért kattintson ide!

M1050 - 3 tengelyes megmunkálóközpont
Műszaki adatok
Elmozdulás (X / Y / Z)
Asztal mérete

1200 x 600 mm

Főorsó fordulatszám

12.000 f/p ( direkt hajtás )

Teljesítmény

11 / 15 kW

Vezérlés

FANUC 0i MF
10,4" kijelző, MANUAL GUIDE

Orsókúp

BT 40

Szerszámcserélő

30 / karos

Tömeg

7000 kg

BOMBA
ÁR!

Kiemelt ajánlatunk rövid idővel szállítható raktári gépekre
i5 - kompakt fiber lézervágógép
Műszaki adatok

i5

Asztal mérete

1000 x 1500 mm

X,Y pozicionálási pontossága

0.03 mm

X,Y ismétlési pontossága

0.02 mm

X,Y gyorsjárati sebesség

60 m / perc

Lézer generátor teljesítmény

IPG 2 kW

Gyorsulás

0.6 G

Max. asztal terhelhetőség

250 kg

Méretek

2630 x 2200 x 1940 mm

Gép tömege

3.000 kg

Asztal mérete

1500 x 3000 mm

M1050

X / Y / Z mozgás tartomány

1500 / 3000 / 315 mm

Euró(Nettó)

X,Y pozicionálási pontossága

0.02 mm

X,Y ismétlési pontossága

0.03 mm

X,Y gyorsjárati sebesség

100 m / perc

Lézer generátor teljesítmény

MAXPHOTONICS 2 kW

Gyorsulás

1.0 G

Max. asztal terhelhetőség

900 kg

Méretek

4960 x 2280 x 2200 mm

Gép tömege

7.500 kg

Listaár: 73.500,A feltüntetett ár a készlet erejéig érvényes!
További információért kattintson ide!

MCU-5X - szimultán 5 tengelyes megmunkálóközpont
MCU-5X

Műszaki adatok

P 3015

Ø600 mm

Asztal mérete

1500 x 3000 mm

Munkadarab max. mérete

Ø600 mm x h500 mm

X / Y / Z mozgás tartomány

1500 / 3000 / 315 mm

Elmozdulás

650 x 750 x 500 mm

X,Y pozicionálási pontossága

0.05mm

Főorsó fordulatszám

15.000 f/p

X,Y ismétlési pontossága

0.03mm

Teljesítmény / Nyomaték

25 / 35 kW / 239 Nm

X,Y gyorsjárati sebesség

140 m / perc

Vezérlés

Heidenhain TNC 640 / Siemens 840D sl

Lézer generátor teljesítmény

IPG 6 kW

Orsókúp

HSK - A 63

Gyorsulás

1.2 G

Szerszámcserélő

48

Max. asztal terhelhetőség

900 kg

Paletta csere

17 mp

Orsón keresztüli hűtés

20 bar

Tömeg

9.000 kg

MCU-5X
Euró(Nettó)

BOMBA
ÁR!

169.000,Listaár: 189.000,A feltüntetett ár a készlet erejéig érvényes!

Szerszámbemérővel, főorsóhűtéssel, leszállítva beüzemelve

További információért kattintson ide!

S600 - Ferdeágyas CNC eszterga

81.900,Listaár: 97.800,A feltüntetett ár a készlet erejéig érvényes!

i7
Euró(Nettó)

BOMBA
ÁR!

99.000,Listaár: 109.000,A feltüntetett ár a készlet erejéig érvényes!
További információért kattintson ide!

Bodor P3015
Euró(Nettó)

BOMBA
ÁR!

Felhasználható alapanyag fajta/ vastagág Rozsdamentes acél 12 mm,
Szükséges gáz (alapanyag függő)

Oxigén, nitrogén, levegő

Méretek

9950 x 3050 x 2100 mm

Gép tömege

6.000 kg

189.900,Listaár: 241.500,A feltüntetett ár a készlet erejéig érvényes!
További információért kattintson ide!

T230 - Csővágólézer

Műszaki adatok

S 600

Főorsó motor teljesítmény

12 kW

Műszaki adatok

T230

Orsófurat

Ø 75 mm

Vágható csőhossz, átmérő

6500 mm, Ø 20-230 mm

Csúcstávolság

460 mm

Maximum alapanyag tömeg

200 kg vagy 30 kg / m

Elfordulási Ø keresztszán felett

210 mm

Elfordulási Ø gépágy felett

500 mm

Orsó sebesség, 2 fokozat

10 - 4.000 perc-1

Mozgástartomány X/Z

215 mm / 520 mm

Előtolás-sebesség X, Z

30 m / perc

Szerszám befogás

25 x 25 mm / VDI 30

Szerszámok száma

12 db

Hidraulikus esztergatokmány

Ø 215 mm

Tokmány furata

Ø 65 mm

Gép tömege

3.070 kg

S600
Euró(Nettó)

BOMBA
ÁR!

BOMBA
ÁR!

Bodor P3015 - palettacserélős fiber lézervágógép

Körasztal mérete

Műszaki adatok

Euró(Nettó)

i7 - kompakt fiber lézervágógép
i7

58.900,-

i5

További információért kattintson ide!

Műszaki adatok

M1050
1050 x 600 x 600 mm

Rendkívül alacsony árak

45.000,Listaár: 59.500,A feltüntetett ár a készlet erejéig érvényes!
További információért kattintson ide!

Forgatás
Lézerforrás
––
––
––
––
––
––
––
––

T230

Max 120 f/p

Euró(Nettó)

IPG 1,5 kW

Bodor Géniusz auto-fókuszos lézerfej
Szegmentált Öntöttvas gépágy
Automata betöltés és 4 pofás tokmányok
WIFI vezeték nélküli vezérlés
Japán YASKAWA szervo motor
Japán SMC szelepek
BodorPro vezérlő program
Tajvani lineáris vezetékek, fogaslécek

BOMBA
ÁR!

103.950,Listaár: 149.000,A feltüntetett ár a készlet erejéig érvényes!
További információért kattintson ide!
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10 Szimultán 5 tengelyes
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A gépek vezérlései

megmunkálógépeink
MCU-5X / FU 5

––X/Y/Z elmozdulás: 650/600/500 mm
––Csúcsminőségű görgős vezetékek (INA)
––Direkt hajtás kétbekezdésű golyósorsók
––Nagyfelbontású (0,1 µm) lineáris mérőlécek
––C-tengely hajtás nyomatékmotorral (90 rpm),
––A-tengely hajtás csigakerékkel (16,6 rpm)
––Asztal terhelhetőség 600 kg
––Munkadarab max. méret:
Ø600 mm x h500 mm
––Heidenhain iTNC 530 (MCU-5X) vagy
SINUMERIK 840D sl (FU 5) vezérlés
––3x hidraulikus (80 bar), 1x pneumatikus (6 bar)
csatlakozás munkadarab rögzítéshez
––Nagypontosságú (+/- 5”) HEIDENHAIN abszolút

jeladó (RCN238) a körtengelyen
––HSC 12/15 nagy nyomatékú
(239Nm) direkt hajtás
(HEIDENHAIN vagy SIEMENS)
12.000/15.000 rpm
––HSC 18/24 magas fordulatszámú
motororsó hajtás 18.000/24.000 rpm
––Szerszám átmérő, sugár, hossz és
alak lézeres mérése, kompenzációja
––Szerszámmérés és kompenzálás
forgó szerszámnál
––Munkadarab bemérő
––Főorsó hűtés

A GÉP WEBOLDALÁHOZ
OLVASSA BE A KÓDOT VAGY
KATTINTSON RÁ!

MCU- 5 X

G6 standard
––X/Y/Z elmozdulás: 650/750/500 mm
––Asztal átmérő/terhelhetőség Ø600mm / 600kg
––Folyamatos C-tengely (360°),
asztal billentés (A) ±120° nyomaték motorokkal
––Nagyfordulatú, nagyteljesítményű Kessler
motororsók (15.000/20.000 rpm, 39/35kW)
––Heidenhain iTNC530/TNC640, Sinumerik
840Dsl, Fanuc 31iMB CNC vezérlőrendszer
––Nagypontosságú HEIDENHAIN mérőlécek
(0,0001mm) és abszolút jeladók (±5”)
Scheffler görgős vezetékek és nagy teherbírású, nagy merevségű golyósorsók (Ø45 mm)
––Jövőbemutató, Ipar 4.0 kompatibilis
megoldások

––Hajtáslánc hibaelemzés és kompenzációk
––7/24 állapotfelügyelet minden fő egységen
––Hatékony, energiatakarékos kenőrendszer
––60 (max 120) tárhelyes, karos szerszámcserélő
(L=300mm / Ø45mm / 8 kg max)
––Orsón keresztüli hűtés (CTS 20/ max 70 bar)
––Légkondícionáló
––Palettacserélős automatizálási opció

IPAR 4.0

A GÉP WEBOLDALÁHOZ
OLVASSA BE A KÓDOT VAGY
KATTINTSON RÁ!

Axile G6 standard

G8
––X/Y/Z elmozdulás: 670/820/600 mm
––Magas gyorsjárat 60 m/perc,
nagy gyorsulás 7m/s2
––Asztal átmérő/terhelhetőség :
Ø800 mm / 1300 kg
––Folyamatos C-tengely (360°),
asztal billentés (A) +120°/-30°
––Főorsó direkt hajtású
(10.000 rpm / 10kW vagy 15.000 rpm / 14kW) vagy
Kessler motororsó
(18.000rpm/20kW vagy 24.000rpm/25kW)
––Digitális főorsó olajhűtő
––Heidenhain TNC 640 vezérlőrendszer
––Nagypontosságú HEIDENHAIN mérőlécek

(0,0005mm) és abszolút jeladók
––Precíziós hengergörgős lineáris vezetékek
––Finomköszörült, duplaanyás
előfeszített golyósorsók
––32, 48, 60, 64 (32x2), 96 (48x2), 120 (60x2)
tárhelyes szerszámcserélő
(L=245mm / Ø80mm / 8 kg max)
––Gyors szerszámcsere
(2 mp szerszámtól-szerszámig)
––Főorsón keresztüli hűtés (CTS 20 bar)
––Hőcserélő a vezérlő szekrényben

A GÉP WEBOLDALÁHOZ
OLVASSA BE A KÓDOT VAGY
KATTINTSON RÁ!

Axile G8

12

SOROZAT

G6 / G8

IPAR

4.0
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DINAMIKUS, ROBUSZTUS nagy
terhelhetőségű asztal
A és C tengelyen
nyomatékmotor hajtással
esztergálási opcióval

NAGY MEREVSÉGŰ, robusztus
öntött géptest,
MINIMÁLIS VIBRÁCIÓ

NAGY TEHERBÍRÁSÚ
GÖRGŐS VEZETÉKEK
NAGY PONTOSSÁGÚ
GOLYÓSORSÓK
IPAR 4.0-RA FELKÉSZÍTVE

Axile G6 compact

A GÉP WEBOLDALÁHOZ
OLVASSA BE A KÓDOT VAGY
KATTINTSON RÁ!

NAGY FORDULATSZÁMÚ
MOTORORSÓK
20 000 f / p-ig

PRÉMIUM KATEGÓRIÁS CNC
VEZÉRLŐK
SINUMERIK 840DSL
HEIDENHAIN TNC640

Nagy pozícionálási pontosságú
MÉRŐLÉCEK ÉS JELADÓK

Axile G8

A GÉP WEBOLDALÁHOZ
OLVASSA BE A KÓDOT VAGY
KATTINTSON RÁ!
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MCU 5-X / FU 5

SZERSZÁMCSERÉLŐ

Szimultán 5 tengelyes megmunkálóközpont

–32
– (48-60 opcionális) tárhellyel,
–Karos
–
szerszámcserélővel

FŐORSÓ
HSC 15 000:
DIREKT MEGHAJTÁS
–Nagy
–
teljesítmény S1 (20 kW)
–Nyomatékos
–
motor S6 (240 Nm)

HSC 24 000 :
MOTORORSÓ HAJTÁS
(Kessler)

VEZETÉKEK

–Nagy
–
teljesítmény S1 (25 kW)
–Magas
–
fordulatszám
(24.000 f/p)

–Minden
–
tengelyen nagypontosságú
görgős lineális vezetékek

MÉRŐRENDSZEREK

–Munkadarab
–
bemérő
–Szerszámbemérő
–
–Gép
– 4. 5. tengely billenő
körasztal kinematika bemérő
rendszer a gép egyszerű
kalibrálásához
–Körasztal
–
elfordulásmérő
–Tengelyek
–
lineális
elmozdulásmérő rendszerei

HEIDENHAIN
TNC 640
vezérlés

A GÉP WEBOLDALÁHOZ
OLVASSA BE A KÓDOT VAGY
KATTINTSON RÁ!

ALAPFELSZERELTSÉG
SIEMENS
SINUMERIK
828D/ 840D SL
(3+2 tengely) vezérlés
–Felhasználóbarát
–
felület
–ShopMill
–
dialog programozás
–3– D szimuláció grafikus megjelenítés
–Hálózati
–
csatlakozás IP címmel
–Szerszám
–
és munkadarab bemérő ciklusok

KÖRASZTAL
CSATLAKOZÁS
–3X
– hidraulikus,
–1X
– pneumatikus csatlakozó a
munkadarab rögzítéshez
–600
– kg terhelhetőség

KÖRASZTAL
Ø 600 MM
–Heidenhain
–
Inductosyn linieális
szögelfordulásmérővel
–C– tengely nyomatékmotorral szerelve
–Gyors
–
elfordulások, szögbeállás, nagy
termelékenység

–Dupla
–
karos
szerszámcserélő
- 32 tárhellyel
–Hűtőfuratos
–
főorsó
- 20 bar
–Forgács
–
öblítőrendszer
–LED
– megvilágítás
–Forgács
–
szállítószalag
–Forgács
–
kocsi
–Olajleválasztó
–
–EMC
–

–Hőcserélő
–
–Automatikus
–
kenőrendszer
–Főorsó
–
hűtőrendszer
–Heidenhain
–
mérőlécek
–Heidenhain
–
szögelfordulás mérő
–Heidenhain
–
vagy
Siemens vezérlések
–Billenő
–
körasztal

16 3 tengelyes

OPTI F 150 / HSC

Prémium 3 tengelyes marógép
EGYBEN
KIÖNTÖTT
BORDÁZOTT
GÉPÁGY

megmunkálógépeink

NAGY
PONTOSSÁGÚ
LINEÁRIS
VEZETÉKEK
SINUMERIK 828D
15,6” ÉRINTŐ KÉPERNYŐ (F150HSC)

OPTIMILL 3X 3D NYOMTATÓFEJ

Innovatív 3D nyomtatófej megmunkálóközpontba
–– Gondolkodjon nagyban nyomtasson nagyban
–– A 3D nyomtató fejet bármelyik Optimum megmunkálóközpontba beépítheti
–– Többféle anyagot használhat fel ( PA, PLA, ABS, Nylon, Carbon )
–– Különféle anyagvastagságokhoz többféle dűznit talál
katalógusunkban minden egyéb kiegészítővel

OPTIMUM F 310 HSC

Prémium 3 tengelyes marógép (3+2 opcióval)

KIEGÉSZÍTŐK KIVÁLASZTÁSHOZ
KÉRJE A KOLLÉGÁINK SEGÍTSÉGÉT!

i
A FEJ MŰSZAKI
ADATAI:
KÉT OLVASZTÓ
FÚVÓKA
100 W / 24 V
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET
150 - 300 0C

NYOMTATÁSI
SEBESSÉG
0-75 MM/S
ALAPLEMEZ
MÉRETEK:
600 X 245 MM,
980X500 MM

F 120X

- Megmunkálóközpont
Furatokhoz menetfúráshoz és teljeskörű marási feladatokhoz
–– Merev kialakítás
–– 16 pozíciós szervó szerszámcserélő
–– Minden tengelyen lineáris vezeték, saválló védelemmel
–– Központi kenés, géplámpa a munkatérben
–– Hűtőrendszer, láncos forgács kihordó
–– SIEMENS szervóhajtás minden tengelyen
–– Direkt hajtású főorsó 16 000 f/p, főorsó hűtővel
–– Golyósorsó minden tengelyen
–– 2 év SIEMENS garanciával

Műszaki adatok

PUNCH TAP READY
Punch Tap Cycle
installed

F 120X

Elmozdulás (X / Y / Z)

500 x 400 x 300 mm

Gyorsjárati mozgások (X / Y / Z)

40.000 mm / perc

Asztal mérete

650 x 400 mm

Főorsó fordulatszám

16.000 f/p ( direkt hajtás )

Orsókúp

BT 30

Teljesítmény / Nyomaték S1/S6

12 kW / 22,8 kW / 38/116 Nm

Vezérlés

Siemens 828D

Szerszámcserélő

16 poz., szervóhajtás

Tömeg

3.800 kg

24 TÁRHELYES
HSC SZERSZÁMTÁR

–– X/Y/Z elmozdulás: 760/440/460 mm
–– Magas gyorsjáratok 30 m/perc
Lineáris vezetékek, nagy precizitású golyósorsók
(Ø 40 mm x P16 x C3)
–– Szíjhajtásos (10.000rpm/9kW/57Nm) főorsó
SK 40 / DIN 69871szerszámkúppal
–– 24 tárhelyes duplakaros (F150HSC) vagy 16
tárhelyes esernyős (F150) szerszámcserélő
–– SINUMERIK 828D vezérlő 2 év garanciával
–– SW4.7, 8MB (F150HSC)
–– 15,6” színes Multi-Touch technológiás 16:9-es
érintőképernyő (F150HSC)
–– 150 (F150HSC) vagy 100 (F150) utasításos
előretekintő (Look Ahead) program feldolgozás
–– ShopMill Advanced Surface funkcióval
–– Alapárban maradékanyag felismerés és -eltávolítás,
együttrajzolás, hálózati meghajtó (vezetékes funciók)
–– Opciók: Top Surface, DFX-Olvasó,
kiterjesztett Siemens garancia
–– 4-5. tengellyel vagy előkészítéssel
–– Főorsón keresztüli hűtés (CTS 20 bar, opc. 70 bar)
–– Vezérlőszekrény hűtés (opció) klímával

–– Nagy X/Y/Z elmozdulás: 1050/600/600 mm
–– Magas gyorsjáratok 30 m/perc
–– Öntött bordázott gépágy
–– Görgős vezetékek
–– Szíjhajtásos (10.000rpm/11kW/70Nm),
direkt (12.000rpm/20kW/96Nm) és motororsó főhajtás (15.000rpm/15kW/80Nm)
ISO 40 / DIN 69871 / HSK A-63 sz.kúppal
–– 30 tárhelyes duplakaros szerszámcserélő
–– Gyors szerszámcsere (2 mp Sz-Sz)
–– SINUMERIK 828D vezérlő 2 év garanciával
–– SW4.7, 8MB NC memória, 1ms blokk feldolgozás
–– PPU290 15,6” színes Multi-Touch technológiás
16:9-es érintőképernyő
–– (Look Ahead) program feldolgozás
–– ShopMill Advanced Surface funkcióval
–– Alapárban maradékanyag felismerés és eltávolítás, együttrajzolás, hálózati meghajtó
–– Opciók: Top Surface, DFX-Olvasó,
kiterjesztett Siemens garancia
–– 4-5. tengellyel vagy előkészítéssel
–– Főorsón keresztüli hűtés
(CTS 20 bar, opc. 70 bar)
–– Vezérlőszekrény hűtés klímával

EGYBEN
KIÖNTÖTT
BORDÁZOTT
GÉPÁGY
NAGY
SEBESSÉGŰ
MOTORORSÓ
OPCIÓ
15.000rpm
SINUMERIK 828D
15,6” ÉRINTŐ
KÉPERNYŐ
DXF OPCIÓ

TOP SURFACE
FELÜLET ÉS
SEBESSÉG OPTIMALIZÁLÁS
(SW OPCIÓ)

AXILE V4 - Megmunkálóközpont

Nagy termelékenységű, agilis marógép
–– Nagy X/Y/Z elmozdulás: 600/400/450 mm
–– Magas gyorsjáratok 36 m/perc
–– Öntött bordázott gépágy
–– Görgős vezetékek
–– Szíjhajtásos (10.000rpm/11kW/70Nm),
direkt (12.000rpm/20kW/96Nm) és motororsó főhajtás (15.000rpm/15kW/80Nm)
ISO 40 / DIN 69871 / HSK A-63 sz.kúppal
–– 40 tárhelyes duplakaros szerszámcserélő
–– Gyors szerszámcsere (2 mp Sz-Sz)
–– SINUMERIK 828D vezérlő 2 év garanciával
–– SW4.7, 8MB NC memória, 1ms blokk feldolgozás
–– PPU290 15,6” színes Multi-Touch technológiás
16:9-es érintőképernyő
–– (Look Ahead) program feldolgozás
–– ShopMill Advanced Surface funkcióval
–– Alapárban maradékanyag felismerés és eltávolítás, együttrajzolás, hálózati meghajtó
–– Opciók: Top Surface, DFX-Olvasó,
kiterjesztett Siemens garancia
–– 4-5. tengellyel vagy előkészítéssel
–– Főorsón keresztüli hűtés
(CTS 20 bar, opc. 70 bar)
–– Vezérlőszekrény hűtés (opció) klímával

EGYBEN
KIÖNTÖTT
BORDÁZOTT
GÉPÁGY
NAGY
SEBESSÉGŰ
MOTORORSÓ
OPCIÓ
24.000rpm
SINUMERIK 828D
15,6” ÉRINTŐ
KÉPERNYŐ
DXF OPCIÓ

TOP SURFACE
FELÜLET ÉS
SEBESSÉG OPTIMALIZÁLÁS
(SW OPCIÓ)

agile smart machining

18 Horizontál palettacserélős
megmunkálóközpont

Horizontál
fúró-maró mű

CNC újság - 2020
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MICROCUT HBM-4T

AVEREX HS 450 K

Horizontál fúró-marómű

EGYBEN
KIÖNTÖTT
BORDÁZOTT
GÉPÁGY

NAGY
NYOMATÉKÚ
FŐORSÓ
15.000RPM

AUTOMATIKUS
PALETTA CSERÉLŐ (APC)
KÉT PALETTÁS

THK® GÖRGŐS
VEZETÉKEK

i
–– Nagy X/Y/Z elmozdulás: 640/610/680 mm
–– Kiemelkedően magas gyorsjárat 60 m/perc,
kiemelkedően nagy gyorsulás 1g+
–– Nagy kiterjedésű munkadarabok:
Ø785mm / 1000mm
–– Hőmérséklet kompenzáció
(főorsó, golyósorsó, csapágyak)
–– Nagy fordulatszámú, nagy
nyomatékú főorsó megoldások
(15.000rpm/37kW/249Nm,
12.000rpm/30kW/287Nm
vagy 20.000rpm/22kW/60kW)
–– 200 utasításos előretekintő
(Look Ahead) program feldolgozás
–– Manual Guide 0i
–– 1° index asztal vagy ( opcionálisan ) 0,001°
folyamatos NC-körasztal
–– 46 (opc. 60 és 80) tárhelyes
szerszámcserélő
–– Extra gyors szerszámcsere
(1,2 mp szerszámtól-szerszámig)
–– 2 palettás Automatikus
Paletta Cserélő (5 mp)
–– Főorsón keresztüli hűtés
(CTS 30 bar, opc. 70 bar)
–– Fanuc vezérlés

AVEREX HS 630 I

–– A T vázra épülő fúró-marómű.
A nagy teljesítményt a masszív öntvények a
görgős lineáris vezetékek és a nagy méretű
golyósorsók, csapágyazása biztosítják.
–– Az 1400x1600mm méretű asztalra 8t tömegű
munkadarab is rögzíthető. A tengelyek mozgás
tartományai is jelentősek 2000/2000/1400mm

az X/Y/Z irányokban.
–– Kétfokozatú hajtóművel szerelt akár 56kW
teljesítményvű főorsóval is rendelhező, melynek
fordulatszáma 35-3000 f/perc
között szabályozható.
–– A hajtómű akár 4100 Nm-re sokszorozza a
forgatónyomatékot. Opcióként szögfej, homlok-

maró és univerzális fej is rendelhető.
–– A Ø130mm átmérőjű főorsó hüvely 700mm-re
kinyúlik a W tengely mentén, amivel a mélyfúrási technológia könnyen megvalósítható.
–– A szerszámtárban 60 szerszám fér el, ATC
cserélője kétkaros és 500 mm hosszú szerszám
is elfér benne

–– Asztala 0.001°-os folyamatos NC asztal
–– Z irányú mozgást az oszlop
négyszögvezetéken csúszva végzi
A többi tengelyen görgős lineáris vezetékek
segítik a mozgást

7800 mm

42t

4600 mm

Nagysebességű vízszintes megmunkálóközpont

Nagysebességű vízszintes megmunkálóközpont

i
EGYBEN
KIÖNTÖTT
BORDÁZOTT
GÉPÁGY

NAGY
NYOMATÉKÚ
FŐORSÓ
10.000RPM
600 Nm

AUTOMATIKUS
PALETTA CSERÉLŐ (APC)
KÉT PALETTÁS

THK® GÖRGŐS
VEZETÉKEK

–– X-tengely úthossz 1050 mm
–– Y-tengely úthossz 900 mm
–– Z-tengely úthossz 1020 mm
–– Körasztal pozícionálása 1 ° (Teljes 0.001 ° )
–– Maximális munkadarab súly 1200 kg / paletta
–– Munkadarab átmérő 1000 mm
–– Munkadarab magasság 1300 mm
–– Orsó-asztal távolság 80-980 mm
–– Orsóhomlok-asztal távolság 50-1070 mm
–– Pozícionálási pontossága 0,010 mm
–– Ismételhetőség 0,006 mm
–– Paletta méret 630mm x 630 mm
–– Paletta száma 2 vagy 6
–– Szerszámkúp méret BBT50 Taper Big Plus®
–– B tengely 1 ° indexelés (Standard)
–– Gyorsjárat 50m/perc.
(THK™ Görgős csapágy)
–– Gyorsulás X / Y / Z tengely 0.7G /
1.4G /0.9G
–– Szerszámcsere tár/ idő 60 hely/2 másodperc
–– Alap orsó 10,000 perc-1 (37/45 kw)
beépített Orsó direkthajtású
–– Orsóhűtő 600 Nm forgatónyomatékkal
–– Orsón keresztüli hűtőfolyadék
30 Bar (70 Bar opcionális)

A gép
weboldala

ASZTAL

FŐORSÓ

MUNKATÉR

VEZÉRLÉS

OPCIÓK

XY
Z

–– Méret: 1400 x 1600 mm
(opcionálisan 1600 x 1800mm)
–– Indexálhatóság: 0.001°
–– Asztal magasság: 1280 mm
–– Terhelhetőség: 8.000 kg
–– T hornyok:
24 H8 / 160mm / 9

–– Hüvely átmérő: 130 mm
W tengely (hüvely)
–– Löket: 700 mm
–– Teljesítmény: 22 / 30 kW
(opcionálisan 37 / 56 kW)
–– Fordulat: 35-3000 f/p
–– Nyomaték: 1450 / 1976 Nm
–– Tartományok:
2 fokozat (1:2 / 1:6)
–– Szerszám kúp: ISO50

Tengely elmozdulások:
–– X (asztal
keresztirány): 2000 mm
–– Y (orsószekrény
függőleges): 2000 mm
–– Z (torony asztalra merőleges mozgás): 1400 mm

Választható vezérlések:
–– Heidenhain TNC 640
–– Siemens 840 Dsl
–– Fanuc 31i / 32i

–– Fej egységek
–– Mérőlécek
–– Orsón keresztüli
hűtés
–– Légkondícionálás
–– Munkadarab bemérő
–– Szerszámbemérő
–– Vezérlés opciók
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Vízszintes és portál megmunkálógépek

Zayer Kairos, Xios

CNC újság - 2020

Zayer Thera

ZAYER KAIROS

Mozgó portálos fix asztallal
THERA
SPECIFIKÁCIÓ

A gép weboldala

Asztal max. hossza

3.500 - 20.500 mm

Távolság az oszlopok között

3.000 mm (opc. 4.000-5.000 mm)

Keresztirányú mozg.tartomány

3.750 (opc. 4.750-5.750)*

Függőleges mozgástartomány

1.250 (opc. 1.500) mm

Megmunkálási sebesség

20 m/perc

Gyorsjárati sebesség

X: 20 m/perc Y/Z: 50 m/perc

Főorsó fordulat

6.000 min-1

Asztal terhelhetőség

15.000 kg/m2

DIREKT KIHAJTÁS
450-OS FEJ
(OPCIÓ 300)

MEGMUNKÁLÁSI
PÉLDÁK

RENDELHETŐ
FEJEK
MOTORORSÓ

ZAYER XIOS
Ágyvezetékes maróközpont
–– A gép fő eleme a fix ágy, amelyre épül az oszlop. ezen függőleges
irányban mozdul a négy oldalon azonos görgős papucsokkal megvezetett orsóházat tartalmazó gerenda (Z koordináta).
–– A gerenda vízszintesen kitolható (Y koordináta), amelyen helyezkedik
el az automata fejeket fogadó fejcserélő lemez platform.
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ZAYER THERA

Horizontál / vertikál nagy teljesítményű
marási megmunkálásokra kifejlesztett mozgóoszlopos marómű
–– Európa egyik vezető üzeme a folyamatos fejlesztéseknek
köszönhetően a legkorszerűbb, nagy teljesítményű, precíz maróművek és portál gépek gyártója.
–– Megmunkálógépeit nagy megelégedéssel használják
olyan vezető német gyártók, melyeknél a szigorú tűréssel rendelkező produktivitás elsőszámú szempont.
–– A gép univerzális forgácsoló munkákhoz, elsősorban
acélszerkezetből vagy öntöttvasból készült nagyméretű
és nehéz munkadarabok megmunkálásra szolgál.
–– A gép fő eleme a fix ágy, amelynek az edzett vezetékein
görgős papucsokon az állvány hosszirányban mozog (X
koordináta), ezen függőleges irányban mozdul a négy
oldalon azonos görgős papucsokkal megvezetett orsóházat tartalmazó gerenda (Z koordináta).
–– A gerenda vízszintesen kitolható (Y koordináta), amelyen
helyezkedik el az automata fejeket fogadó fejcserélő lemez platform.
–– A platformra direkt módon csatlakoznak a különféle
igényeket kiszolgáló megmunkálófejek.
–– A géphez rendelhető különféle körasztal , melyek
opcionálisan alkalmasak Y irányú mozgás végzésére.

Vízszintes és portál
megmunkálógépek

–– A platformra direkt módon csatlakoznak a különféle
igényeket kiszolgáló megmunkálófejek.
–– A gépen alapkivitelben az asztal végzi az X koordinátájú hosszmozgást.
–– A XIOS G verzió körasztallal szerelt.

LEGFONTOSABB
JELLEMZŐK
A gép weboldala

0.0010
–– 45º FEJ (szabadalmaztatott)
–– Automatikus fej forgatás,
–– indexálás 0,001º-onként / folyamatos
–– Szerszám automatikus indexelése
–– bármilyen pozitív szögben
–– Könnyű programozás
–– Pontos gyors megmunkálás

GÖRGŐS vezetékek
Lineáris görgős vezetékek
állítható előfeszítéssel
–– Nagy merevség
–– Geometriai beállítások egyszerűen
–– elvégezhetők
–– Előfeszítés könnyen állítható
–– Egyszerűen cserélhető kocsik

VPD
Végeselem módszerrel
tervezett konstrukció a
geometriai pontosságért
–– Nagyon pontosan és aprólékosan
megtervezett elemeknek köszönhetően nincs szükség elektronikus kompenzációra

ECO
Környezettudatos energiatakarékos megoldások
–– Takarékos zsírkenés
–– Súly csökkentés
–– Energiatekerékos hajtásrendszer
–– Környezetkímélő hűtőközeg

RAM
Mind a négy oldalról
vezetett RAM
–– Kiemelkedő merevség
–– Szimmetria: geometriai stabilitás és
nagy dinamika

300 FEJ
(szabadalmaztatott)
Automatikus fej forgatás,
indexálás 0,0010-onként /
folyamatos
–– Szerszám automatikus indexelése
bármilyen pozitív szögben és 30º-ig
negatív szögekben.
–– Könnyű programozás
–– Kis távolság a forgás középponttól,
nagy pontosság
–– Nehezen hozzáférhető részek
komplex megmunkálása

ICAL
Fej kalibráció
–– Fej geometria bármikor
könnyen ellenőrizhető
–– A fej elállítódásának
automatikus kompenzálása
–– A fej automatikus ellenőrzése a
fellépő erőktől függően

D/S
Dinamikus stratégia
választás
–– Megmunkálási stratégiához illeszkedő
ciklusok választása
–– PONTOS megmunkálás
–– NAGYOLÓ megmunkálás
–– SIMÍTÓ megmunkálás

IPAR 4.0
Adatgyüjtésre felkészítve
–– Gép és termelési adatok gyüjtése,
–– feldolgozása és továbbítása
–– Termelés optimalizálása
–– Termelékenység növelése
–– Meghibásodások
–– hatékonyabb megelőzése
–– Állásidők csökkentése

CNC esztergák

22 CNC esztergák

Prémium nagyteljesítményű esztergagépek

S500 - Hajtott szerszámos ferdeágyas eszterga
Típus

S 500

Cikkszám

3515150

Főorsó motor teljesítmény

17 kW

Nyomaték

162 Nm

Orsófurat

Ø 66 mm

Csúcstávolsága

750 mm

Elfordulási Ø keresztszán felett

450 mm

Elfordulási Ø gépágy felett

485 mm

Orsó sebesség, 2 fokozat

10 - 4.500 perc-1

Mozgástartomány X/Z

305 mm / 750 mm

Előtolás-sebesség X, Z

24 m / perc

Szerszám befogás

12 db

Szerszám max. magassága × szélessége

25 x 25 mm

Szerszám max. átmérője

Ø 32 mm

Gép tömege

5.600 kg

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Öntvény orsó ház kétsoros hengergörgős csapágy
Közvetlen szervómotoros hajtás minden tengelyen
Nagy pontosságú golyósorsók
A szegnyereghüvely a pedál, vagy program
segítségével mozgatható
Rúdadagoló csatlakozás kiépítve
Hidraulikus tokmány
Hajtott szerszámos hidraulikus Sauter revolverfej
Szerszámon keresztüli 20 baros hűtési lehetőség
Forgács gyűjtő beépített láncos forgács kihordóval
Munkadarab elkapó
Renishaw szerszámbemérő
A vezérlőre két éves
garancia

–– Nehéz öntvény gépágy
–– Kompakt kialakítású
–– Ferde ágy 30°-ban döntött, nagy
megmunkálási átmérővel
–– Egyszerű forgács elvezetés egyenesen a gyűjtőbe
–– Szerelt precíziós lineáris vezetékek, a
maximális statikus és dinamikus merevség elérése
céljából, az össes megmunkálási tartományban
–– Edzett és köszörült golyósorsók
szervómotorok
––
–– Encoder-es motorok, abszolút mérőrendszerrrel
(menetvágáshoz)
–– Hidraulikus Szegnyereg
–– Elektromos kézikerék
–– Forgácsgyűjtó és kihordó
–– Halogén munkatér-megvilágítás
garancia
–– A vezérlőre két éves
(opció 5 év)

VEZÉRLŐRENDSZER

C ÉS Y TENGELY
OPCIÓK

C

Y

Z

i

+

HIDRAULIKUS
SZEGNYEREG
–– Merev kivitel
–– A szegnyeregorsó a
programból aktivizálható, vagy manuálisan,
a gép oldalán található
pedál segítségével.

HAJTOTT SZERSZÁMOS REVOLVERFEJ
4 500 f/perc

MEGNÖVELT Z MOZGÁS TARTOMÁNY
1250 mm (opció)

S 750 -Vegyes üzemű, síkágyas esztergagép
Típus

S 750

Cikkszám

3515172

Főorsó motor teljesítmény

30 kW

Nyomaték

186 Nm

Orsófurat

Ø 88 mm

Csúcstávolsága

750 mm

Elfordulási Ø keresztszán felett

450 mm

Elfordulási Ø gépágy felett

485 mm

Orsó sebesség, 2 fokozat

10 - 3.000 perc-1

Mozgástartomány X/Z

305 mm / 750 mm

Prémium nagyteljesítményű
esztergagépek

Típus

S 600

Cikkszám

3515060

Főorsó motor teljesítmény

12 kW

Nyomaték

115 Nm

Orsófurat

Ø 75 mm

Csúcstávolság

460 mm

Elfordulási Ø keresztszán felett

210 mm

Elfordulási Ø gépágy felett

500 mm

Orsó sebesség, 2 fokozat

10 - 4.000 perc-1

Mozgástartomány X/Z

215 mm / 520 mm

Előtolás-sebesség X, Z

30 m / perc

Szerszám befogás

25 x 25 mm / VDI 30

Szerszámok száma

12 db

Hidraulikus esztergatokmány

Ø 215 mm

Tokmány furata

Ø 65 mm

Gép tömege

3.070 kg

i
VEZÉRLŐRENDSZER

FERDEÁGYAS
300 FOKOS

C

SZERSZÁMCSERÉLŐ
12 TÁRHELYES

30
M / PERC

mert a jó szerviz nem csak nekünk fontos!
MIÉRT JÓ VELÜNK DOLGOZNI?

8:00

16:30
Szervíz forródrót

––Tapasztalt, szakképesített szerviz csapat
VEZÉRLŐRENDSZER

––Teljes támogatás minden általunk forgalmazott termékhez

24 m / perc

Szerszám befogás

Sauter VDI40 hajtott szerszámmal

––Saját jól felszerelt szerviz gépműhely és alkatrészraktár

Szerszámok száma

12 db

Szerszám max. magassága × szélessége

25 x 25 mm

Szerszám max. átmérője

Ø 32 mm

Gép tömege

5.700 kg

––
––
––
––
––
––
––
––

C ÉS Y TENGELY
OPCIÓK
FÉKKEL

Alkatrész és szerviztámogatás

Előtolás-sebesség X, Z

Öntvény orsó ház kétsoros hengergörgős csapágy
Közvetlen szervómotoros hajtás minden tengelyen
Nagy pontosságú golyósorsók
A szegnyereghüvely a pedál, vagy program
segítségével mozgatható
Rúdadagoló csatlakozás kiépítve
Hidraulikus tokmány
Hajtott szerszámos hidraulikus Sauter revolverfej
Szerszámon keresztüli 20 baros hűtési lehetőség
Forgács gyűjtő beépített láncos forgács kihordóval
Munkadarab elkapó
Renishaw szerszámbemérő
A vezérlőre két éves
garancia

Y

ELŐTOLÁSI
SEBESSÉG X,Z

––Alkatrész, javítás, technológiai tanácsadás

––
––
––
––
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S600 - Ferdeágyas CNC eszterga

Sauter VDI40 hajtott szerszámmal

Szerszámok száma

CNC újság - 2020

VÁLLALJUK EZEN FELÜL

i

C ÉS Y TENGELY
OPCIÓK

C

SZERVÍZ FORRÓDRÓT
Hétfőtől péntekig 800 - 1630

––Szerszámgépek telepítését,

Y

––Áttelepítését és üzembehelyezését

Z

HIDRAULIKUS
SZEGNYEREG
–– Merev kivitel
–– A szegnyeregorsó a
programból aktivizálható, vagy manuálisan,
a gép oldalán található
pedál segítségével.

(06 1) 434 2680;
06 70 339 0641

+

HAJTOTT SZERSZÁMOS REVOLVERFEJ
4 500 f/perc

MEGNÖVELT Z MOZGÁS TARTOMÁNY
1250 mm (opció)

––CNC vezérlések oktatását, betanítást
––Garanciális és garancián túli javítást
––Átvizsgálást és megelőző
––Karbantartást
––Lézeres geometriai ellenőrzést
––CNC gépek adatmentését

Hiba bejelentés E -MAILEN:
szerviz@optimum-hungaria.hu
és ONLINE
www.optimum-hungaria.hu
ALKATRÉSZ RAKTÁR
+36 1 434 2680
alkatresz@optimum-hungaria.hu
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Metallkraft fémmegmunkáló gépek
Hidraulikus működtetésű táblaolló

HTBS-Basic - Hidraulikus működtetésű táblaolló

Metallkraft fémmegmunkáló gépek

CNC vezérlésű élhajlító

CNC újság - 2020

25

GBP-Pro - 4 tengelyes CNC vezérlésű élhajlító

Általános információk
–– Motorikusan beállítható 1000 mm-es hátsó ütköző
–– Hátsó ütközőbeállítás golyósorsóval és a lineáris
vezetéken
–– Elkülönített, 1000 mm-es felnyitható védelemmel
–– Szabályozható leszorítóerő
–– Manuális vágási hézagbeállítás az állítható karral
–– Fokozatmentesen beállítható vágási ütem
–– Fénysorompó-védelem hátsó ütközőterülethez
–– Széles lemezkiadó golyósgörgőkkel
–– Mobil lábkapcsoló vészleállító funkcióval
–– Magas minőségű és köszörülhető kések
–– „BOSCH REXROTH“ és „HYDAC“ hidraulikus összetevők
–– „SIEMENS“ vagy „MITSUBISHI“ elektromos alkatrészek
–– Felső kés 2 vágóéllel
–– Alsó kés 4 vágóéllel
–– Gazdag paletta opcionális tartozékokban

Kézi gyorsrögzítés

Széria edzett
multi-V-matricával

Méretek

Biztonsági berendezés
Fiessler AKAS II

–– (A) Vágási hossz
–– (B) Az asztal mélysége
–– (C) Munkamagasság
–– (D) Torokmélység

Kézvédelem:

Torokmélység:

Ujjvédő:

–– A vágás előtti, egy méteren
felnyitható betekintő rostély

–– Az átlagosnál hosszabb lapok
vágását teszi lehetővé
(D méretrajzon)

–– Biztonsági fénysorompó
(opcionális)

–– (H) Magasság
–– (L) Hosszúság
–– (W) Mélység
–– (R) Az asztal hossza

Technikai adatok
Típus

HTBS-basic 3110

Cikkszám

4203110

Vágási hossz (A)

3100 mm

Vágási teljesítmény ST 45

10 mm

Vágási teljesítmény ST 70

6 mm

Torokmélység (D)

50 mm

Max. percenkénti emelés teljes
vágási hosszon

14

Vágási szög

1,8°

Asztalmagasság (C)

805 mm

Asztalmélység (B)

625 mm

Asztalhossz (R)

3200 mm

A Hátsó ütköző állítási hossza

5-1000 mm

Teljesítmény

22 kW

Olajtartály kapacitása

250 l

Kiadókonzol száma

2

Hosszúság

(L)

4000 mm

Teljes mélység

(W)

3700 mm

Magasság

(H)

2100 mm

Tömeg

9000 kg

Görgős asztal:
–– A lemez könnyebb betöltése
érdekében

CNC vezérlés CybTouch 8
–– Tükrözödés mentes, nagyméretű 7" színes
érintőképernyős kezelőpanel
–– Könnyű pozícionálás a kívánt méretre
–– Korlátlan programozás és egyvágási funkciók
–– Korlátlan alapanyag könyvtár
–– Külön kijelzése a kívánt
és tényleges vágásnak
–– Hátsó ütközők szabadfutási funkciója
–– Vágónyílás kompenzációja
–– Pozíciópontosság: 0,1 mm
–– A vágási hossz állítható a lökethossz felett
–– Vágásszámláló
–– Vezérelhető alkatrészek (pl opcionális
lemezmagasság-beállító berendezés) a
motoros vágási nyílás beállításához

–– Motoros vágási hézag állítás
a vezérlésről

–– Opcionális vékonylemez
alátámasztás

Standard felszerelség
–– Feszültségmentesített, masszív, hegesztett
acél felépítés
–– Grafikus 2D Cybtouch 15 CNC vezérlé
nagyméretű 15“ érintőképernyő, könnyen
kezelhető vagy DELEM DA 58 T vezérlés
–– Y1-, Y2-, X, R-tengely és a motoros asztal
előfeszítés CNC-vezérelt
–– X-tengely 650mm, lineáris vezetéken fut
és golyósorsóval hajtott
–– Hátsó ütköző hosszirányban dupla lineáris
vezetéken fut
–– Motoros R-tengely, fogasléces hajtás
–– Hátós ütköző ujjak ( Z tengely ) lineáris
vezetéken függőlegesen manuálisan állítható
–– A mérési rendszer az oldalsó állványon függetlenített, hogy kompenzálja a hajlítás során
fellépő deformációt

–– Felsőszerszám befogó excenterkarral és
Promecam/Amada rendszerrel
–– Az oldalsó állvány nagy túlnyúlású 450 mm
–– 2 lemeztartó kar, T-hornyokkal és billenő
hajtókarral, hosszirányban lineáris vezetéken fut
–– A biztonsági vonalfény a Fiessler AKAS II
berendezéssel együtt mozog
–– Biztonsági -SPS Fiessler FMSC berendezés
–– Kiváló minőségű hidraulikus elemek
(Bosch/Rexroth, Hydac, Atos)
–– Könnyen használható, lábbal vezérelhető
mobil vészleállító
–– Az oldalsó és hátsó ajtók elektronikusan
reteszeltek
–– Standard felsőszerszám 135 mm - 850
–– Standard alsó szerszám Multi-V 85016/22/35-50 mm

–– Elektromos komponensek
Siemens / Mitsubishi
–– Méretek: Hosszúság (5.600 mm)
Szélesség (2.550 mm) Magasság (3.100
Opcionális tartozékok:
–– Grafikus 3D-CNC-vezérlés VisiTouch 19
( MX ), DELEM DA 66T ( 69T )
–– Hátsó ütköző Delta X1/X2 / Z1/Z2 / X1
X2-, R1/R2-, Z1/Z2
–– Az X-tengely mozgástartományának a
bővítése 1000 mm-re
–– Hidraulikus szerszámbefogó Wila -rendszer
AKAS 3M, biztonsági lézer motoros beállítása
–– Motoros, vezérelt hajlítási segítség
–– Pneumatikus alsószerszám eltolás

Delta-X-tengely
Opció

R-tengely standard
X-tengely standard

CNC-vezérlések
Cybtouch 15 CNC

Delem DA 58T

–– A Y1, Y2, X és R (és opcionálisan Z1
és Z2) tengelyek, valamint a motoros
asztalelőfeszítés
–– Automatikusan kiszámítja a hajlítási sorrendet, nyomóerőt, előfeszítést,
hátsóütköző pozícióját túlméretezéskor, szerszám biztonsági zónáját, nyomóerőt, hajlítási toleranciáját előfeszítést, nem hajlított anyag hosszszámítását,
sugarát stb.

–– A Y1, Y2, X és R tengelyek, valamint a motoros asztalelőfeszítés
–– Automatikusan kiszámítja a hajlítási sorrendet, nyomóerőt, előfeszítést, hátsóütköző
pozícióját túlméretezéskor, szerszám biztonsági zónáját, nyomóerőt, hajlítási toleranciáját előfeszítést, nem hajlított anyag hosszszámítását, sugarát stb.

–– Figyelmeztetés ütközésre
–– USB-csatlakozó interface
–– 15“ Touch-Bildschirm

–– Figyelmeztetés ütközésre
–– USB-csatlakozó interface
–– 15“ Touch-Bildschirm
–– Grafikus termék és szerszámkönyvtár
–– 1 liszenszel az 58 TL szoftver

Motoros
asztal előfeszítés

26 Palástköszörűk

Szikraforgácsolók

Palmary OCD 3260

ACCUTEX AP 6040

EXTOMAX cnc csúcsköszörűgép

–– A gép szerkezete minőségi Meehanit
szürkeöntvényből hőkezeléssel, a csúszófelület
indukciós edzéssel készül a maximális stabilitás érdekében
–– Az ágyszerkezet súlypontja alacsonyan van,
mely növelia stabilitást
–– A szánvezetékek nagy frekvencián edzett és
precíziósan köszörültek, ezáltal
rendkívül kopásállóak
–– A nikkel-króm molibdén ötvözetű főorsó
többféle hőkezelési eljárás után külső felületén HRC62 belsejében HRC 25-30 keménységű
ezáltal rendkívül szívós és hosszú élettartamú.
–– Az orsó tengelye preciziós kézzel hántolt

bronz hidrosztatikus csapágyakon fut, ami magas sebességet tesz lehetővé, alacsony hőtermelés mellett, a megfelelő olajfilm megelőzi a
fém fémmel való érintkezését, ezzel garantálja
a kimagasló élettartamotés hosszantartó pontosságot
–– A szánvezetékek kenését a továbbfejlesztett
automatikus olajzórendszer végzi, ezáltal a
mozgásrendkívül simán működik, az előtolás és
a köszörüléspontossága kiváló
–– Az opcionálisan rendelhető mérőlécekkel
pontosabb pozícionálás érhető el

Palmary GU 32100
i

Csúcsköszörűgép

–– Ergonomikusan tervezett gép a kezelő barát
működtetésérdekében.
–– Deformáció mentes kiváló minőségű, hőkezelt
öntvény gépágy
–– Minden vezeték automatikus kenéssel
rendelkezik, azelmozdulások ezért extrém finomak a kopásállóság pedig maximális.
–– Kényelmes kezelést és jelentősen megnövelt
termelékenységet is eredményezhet a könnyen
kezelhető, üzembiztos NC vezérlés, akár sorozat
gyártásról akár kis sorozatú rugalmas gyártásról
van szó
–– A főorsó nagy precizitású hidrosztatikus
csapágyai nagy pontosságot, merevséget és csen-

des futást eredményeznek.
–– A főorsó tengelye és az asztal szögbeállítható,
lehetővé téve a kúpos megmunkálást.
–– Precíziós golyósorsó szervomotor meghajtással

Lineár motoros huzalos
szikraforgácsológép
Az Accutex huzal szikraforgácsológépek legnagyobb merevségű gépágya. A gép fejlesztése során végeselem analízis
alkalmazásával, a legkorszerűbb lineár motorok és legpontosabb mérőrendszerek használatával létrehozott huzalszikraforgácsoló gép. Az asztal fixen áll a gépágyon és az oszlop

végzi az X és Y mozgásokat ezáltal az asztal terhelhetősége
elérheti az 1000 kg-ot és ekkora terhelésnél is tartható a 2,5
µm- es visszaállási pontosság.

ALAPFELSZERELTSÉG
––
––
––
––
––

SD Master ( magas ismétlési és pontossági méretek )
AWT automatikus huzalbefűző rendszer
Windows CE vezérlés színes érintőképernyővel
XY tengelyeken lineár motor
0.1μm felbontású üveg-mérőléc

––
––
––
––
––

Ütközésvédelem XYUV tengelyeken
Automatikus lenyíló ajtó biztonsági zárral
Nagy teljesítményű szűrt víztartállyal, hűtőrendszerrel
0,1 mm-es huzalhasználat
AVS automatikus feszültség szabályzó

––
––
––
––
––

Max. vágási kúp : ±32˚ / H100 mm
Max. huzaltömeg : 16 kg
Méretek H x Sz x M : 2312 x 2795 x 2371 mm
Víztartály mérete : 1000 L
Tömeg : 4000 kg

T ALAKÚ
MEEHANITE
GÉPÁGY

FELÜLETI
MINŐSÉG
Ra 0,25 µm

TECHNIKAI ADATOK
–– Max. munkadarab méret H x Sz x M :
1050 x 775 x 345 mm
–– Max. munkadarab súly: 1000kg
–– X x Y elmozdulás : 600 x 400 mm
–– U x V elmozdulás : 160 x 160 mm
–– Z elmozdulás : 350 mm

PROGRAMOZÁS
FELHASZNÁLÓ
BARÁT

Neuar HC60Q E2
Tömbös szikraforgácsológép
–– Gyors és egyszerű programbevitel színes képernyőn a
megmunkálási ikonok méreteinek megadásával az új AE II.
expert system programozási rendszer segítségével
–– Nagy pontosságú (0.001mm) Heidenhain
lineáris elmozdulásmérőkkel szerelve
–– Az 1um-es pontossághoz nagy
precizitású PMI golyósorsók és
Schneeberger lineáris vezetékek
–– 0.5 A-es áramkör a legjobb felületi
minőség eléréséhez

–– C tengellyel felszerelve
–– 4 helyes szerszámcserélővel felszerelve
–– ETHERCAT kommunikáció és új fejlesztésű generátor
segítségével 30-50 %-os ciklusidő csökkenés
–– Munkatér ajtó automatikus mozgása
–– Kompakt kivitel (Vezérlés, generátor,
hűtőtartály a géppel egybe építve)
–– Könnyen megtanulható vezérlés

C TENGELY
0-3600

FELÜLETI
MINŐSÉG
Ra 0,1 µm

TECHNIKAI ADATOK
KÉZZEL HÁNTOLT HIDROSZTATIKUS
CSAPÁGYAZÁSÚ ORSÓ TENGELY

CSÖKKENTETT BEÁLLÍTÁSI IDŐ

Az orsó tengelye precíziós kézzel hántolt bronz hidrosztatikus csapágyakon fut, ami magas sebességet
tesz lehetővé, alacsony hőtermelés mellett, a megfelelő olajfilm megelőzi a fém fémmel való érintkezését,
ezzel garantálja a kimagasló élettartamot és hosszantartó pontosságot (0,5um).

Az NC vezérlés egyszerű kezelése könnyen megtanulható, csak a szükséges beállítások elvégzéséhez
kialakított menürendszere van.

NIKKEL-KRÓM MOLIBDÉN ÖTVÖZETŰ FŐORSÓ HRC62 FELÜLETI
KEMÉNYSÉGGEL
A nikkel-króm molibdén ötvözetű főorsó többféle
hőkezelési eljárás után külső felületén HRC62 belsejében HRC 25-30 keménységű ezáltal rendkívül szívós
és hosszú élettartamú.

–– C tengely 0-360°
–– Lökethossz X / Y / Z tengelyen:
400 / 300 / 350 mm
–– A munkaasztal méretei: 650 x 400 mm
–– Tartály méretei: 960 x 560 x 350 mm
–– Maximális munkadarab súlya: 1500kg
–– Maximális elektróda tömeg: 30 / 200kg
Maximális megmunkálási sebesség: 420 mm3 / perc
–– ATC4 automatikus szerszámcsere rendszer

––
––
––
––
––
––

Elektróda kompenzáció funkció X, Y, Z, C
Több LORAN ORBIT funkció
Legjobb felületi édesség Ra < 0,1 µm
Max generátor teljesítmény 45 A
Gép méretei (H x Sz x M): 1.465 x 1.690 x 2.360 mm
Tömege: 1.850 kg

OM SD 550 CNC W
OPCIÓKÉNT MÉRŐRENDSZERREL

Startlyukfúró szikraforgácsológép

A hatékony gyártás érdekében az NC vezérléssel
összekötött aktív munkadarab mérőrendszerrel is
fölszerelhető a gép. Ezáltal a munkadarab átmérője
egyszerűen a köszörülési feladat
közben is ellenőrizhető.

––
––
––
––
––
––

Könnyen kezelhető digalógus vezérlés 12" színes kijelzővel
Automatikus elektróda kompenzáció, DXF fájlok beolvasása
Opcionális automatikus szerszámcserélő
Speciális orsók DC szervó motorral hajtva a maximális pontosság érdekében
Elektróda elhajlás érzékelő
Nagy nyomású pumpa, nyomásvezérléssel

ALAPFELSZERELTSÉG

MINŐSÉGI MEEHANITE
SZÜRKEÖNTVÉNY EDZETT
CSÚSZÓFELÜLETEKKEL
Alacsony súlypontú öntött hőkezelt ágyszerkezet,
precíziósan köszörült kopásálló szánvezetékek.

MINDEN FURAT-ELEM
MEGMUNKÁLÁSÁRA
A lehajtható furatköszörű kiegészítő egység alkalmas furat belső fal, furat fenék, munkadarab homlok
felület köszörülésére.

––
––
––
––
––

Szűrőegység saválló víztartállyal
1 mm-es elektródavezető
Elektróda tartó Ø 0,1-3,0 mm
X,Y tengelyeken 1 µm lineáris mérőléc
X, W tengelyeken encoderek

TECHNIKAI ADATOK
––
––
––
––
––
––

Lökethossz X / Y / Z tengelyen: 550 / 400 / 350 mm
A munkaasztal méretei: 800 x 450 mm
Maximális munkadarab súlya: 1000kg
Víztartály mérete: 80 l
Max generátor teljesítmény: 60 A
Tömege: 1.950 kg

–– X, Y, Z, tengelyeken dupla előfeszítésű golyósorsó
–– Nagy teljesítményű generátor
–– Kalibráló rúd

AUTOMATIKUS EDM
PROGRAM LÉTREHOZÁS
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Cég profil

Cég profilunk
Hagyományos és CNC szerszámgépek kereskedelmével, karbantartásával és szervizelésével foglalkozunk.
ffTelephelyünk 3000 m2 alapterületű bemutatóterem, szerviz
és raktárépületből áll, mely Budapesten a XVII. kerületben
található, ahol nagy raktárkészlettel, teljes körű szervizzel és jól képzett szakemberekkel állunk a több mint 4000
magyarországi ügyfelünk rendelkezésére.
ffCélunk ügyfeleink fejlődését szolgáló minőségi szerszámgépek forgalmazása, mely megfelel az európai gépipar támasztotta követelményeknek.

Stürmer Maschinen csoport:
A Stürmer Maschinen Gmbh több gyártó termékeit forgalmazza saját fejlesztés és tervezés alapján.
Cégünk a Stürmer Maschinen csoport tagja
A Stürmer Maschinen:
ffTöbb mint 35 éves múltra tekint vissza
ff2016-ban Bajorország 50 legjobb cége közé
választották
ffEurópa - szerte 300 munkatársa van
ffÚj, 22.000 m2 - es logisztikai központjában
ff345.000 db tételt raktároz folyamatosan

Sikeres működés:
Sikeres működésünk alapját szakképzett
kollégáink tudására, ügyfélközpontúságára, megbízhatóságára, precizitására
alapozzuk, mely egyben biztosítéka
folyamatos fejlődésünknek is.

Magyarországi cégközpont,
bemutató terem

ffVállalkozásunk a szervizszolgáltatást kiemelten kezeli.
Szakembereink elméletben szerzett tudása mellett az
iparban szerzett több éves tapasztalata is garancia a felmerülő problémák leggyorsabb megoldására.
ffEzen tevékenység magában foglalja más gyártók termékeinek szervizelését és karbantartását is.

Alkatrész ellátás:
ffMagyarországon működő több mint 10.000 forgácsológépünk folyamatos alkatrész ellátását is biztosítjuk, melynek
célja, hogy ügyfeleink a lehető leggyorsabban és legegyszerűbben, szakértő kollégáink segítségével jussanak hozzá az
eredeti gyári komponensekhez.

Németországi cégközpont,
bemutató terem

Keressen minket a
www.optimum-hungaria.hu
web oldalon.

Forgalmazott márkáink:

Forgalmazott termékeink:
Közel 5000 termékünkből, több mint 400
különböző fa és fémmegmunkálásra is
alkalmas gép található.
ffCNC-megmunkálóközpontok, síkköszörűk, palástköszörűk,
szikraforgácsolók, hegesztő berendezések, kompresszorok
és elektromos kézi szerszámok széles választékával állunk
rendelkezésre.
ffCégünk 40 fő állandó (szervizes, értékesítő és áruforgalmi)
munkatárssal dolgozik, így az értékesített gépek üzembehelyezését, karbantartását, garanciális, garancián túli szervizelését saját szakembereinkkel végezzük el.

Faipari gépek

Famegmunkálás

Saját gyártás

Karbantartás, gépbemérés:
Megelőző karbantartással és gép beméréssel gépeinek stabil, hosszútávú működését
tudja biztosítani. Minden ügyfelünk részére
ajánljuk ezen szolgáltatásainkat melyek
előre tervezhetőek a gyártási folyamatban.
ffSzerződéses karbantartásunk kiterjed a berendezések
karbantartására, mechanikai és műszeres vizsgálatára, biztonságtechnikai felülvizsgálatára, javítására és a karbantartások
közötti készenléti szervizre.
ffKérésre termékeinkről katalógusokat, az általunk eladott és
üzembe helyezett gépekről referencialistát küldünk.

Házi vásár (október)

