
  Modulárisan bővíthető pályarendszer
  Különleges ötvözetből készült szerkezet
  3 komponensű nano-kompozit bélés
   Meglepően könnyű, mégis rendkívül merev 
felépítés
  Nagy pontossággal megmunkált illesztési 
síkok  
  Lézer interferométer által kimért tengelyek 
és géptalpak
 A,B,Z tengely 3-5 tengelyes megmunkáláshoz
  130 m/perc tengely sebesség 1 G gyorsulással
  0,01 mm pozícionálási és ismétlési pontosság
  Útmérő rendszer 3 mikronos osztással
  GANTRY tengelyek automata szinkronnal
  Precíziós, szögben fogazott, felületkezelt 
 hajtásmechanika
  Kompakt technológiahordozó kocsi,  tripla 
lineáris megvezetéssel, zéró bólintással
  Gumiköpenyes szánvédelem a szennyeződés

   ellen, tűz és vízálló elemekből
  Szekciós munkatér kabin, tág mozgásterű

   ergonomikus kezelői konzol
  Helytakarékos felépítésű, könnyen 

   szállítható,  extrém helyszínekre telepíthető 
 
 

Moduláris felépítés  
 
Elemekből építhető pálya rendszer, mely mind 
a munkatér, mind a felszereltség tekintetében 
számos lehetőséget kínál. Bármikor költségha-
tékonyan növelhető a hasznos munkaterület, 
akár 6000 x 30.000 mm-es méretig. A megmun-
kálási technológia utólagosan is változtatha-
tó, ill. bővíthető. További tetszőleges opciók 
építhetők be, igény szerint munkatér kabin, ill. 
különböző felépítésű munkaasztalok is rendel-
hetők. 
 
Könnyű, szilárd konstrukció

 
Különleges ötvözetből és egyedi hegesztés tech-
nikával kivitelezett szerkezeti elemekből készül. 
Optimalizált súlypontú, merev és rezgésmentes 
kereszthíd szerkezettel rendelkezik. Egymásba 
illeszkedő, több irányból merevített géplábaira 
integrált hossz-szán épül. 
 
 
 
 

vágó és maró megmunkáló központok kialakítására 
     koordinátapálya



 
Precizitás 
 
A szerkezet bázis talpai lézer interferométer 
segítségével kerülnek szintezésre. Alkotóelemei 
síkba mart felületeken illeszkednek egymás-
hoz. Meghajtása az XY tengely mentén erősített 
ötvözetű, felületkezelt, sorolható, ferde fogazású 
precíziós léccel történik. Z tengely mozgatása 
holtjáték-mentes, nagy pontosságú golyós- or-
sóval működik. AB forgótengelyek esetében 
holtjátékmentes, precíziós hullámhajtómű kerül 
beépítésre.  A Gantry tengelyek párhuzamossága 
mikroszkópos szálvezetékkel van kimérve. Min-
den tengely mentén lineáris vezetékek vannak, 
kereszt irányban pedig tripla megvezetés kerül 
kialakításra. Hajtóművei köszörült fogazásúak, 
gépszerkezete nagy pontossággal szerelt. 
 
Fejlett vezérlő és hajtásrendszer
NCT és Beckhoff vezérlők 
 
  Intelligens vezérlő szoftver, intuitív grafikus 
felülettel
 Professzionális kezelő konzol, érintőképer- 

   nyővel
 Akár 64K. tengely és 8 virtuális gép kezelése

   egyidejűleg
 Grafikus PLC, tetszőleges gépfunkciókkal
 Heidenhain abszolút útmérő rendszer (3µm)
 Nano interpoláció, vektor előre csatolás
 HSHP pályakövetés, zárt hurkú pozícióvezérlés
 Harmadfokú függvény szerinti gyorsulás 

   (bell shape)
 Digitális AC szervo hajtások, EtherCAT buszon

HSHP = High speed & High Precision 
 
 

 
Dinamika 
 
A hídba integrált súlypontozott hajtóművek a 
lehető legnagyobb sebességet és gyorsulást biz-
tosítják. Páratlan indító sebességgel rendelkező, 
optimalizált inerciájú, digitális AC szervomotorok 
vannak minden tengelyen. A híd kocsi kompakt 
szerkezetű, gyors és bólintás-kompenzált.  
 
Hatékonyság 
 
Minimális energiafogyasztás, rövid gyártási mel-
lékidőkkel. Tartós pontosság nagyszériás gyártás 
esetén is. Mindez csekély karbantartási igény 
mellett. Ajánlott minden olyan felhasználási 
területen, ahol rugalmas, kis fogyasztású és hely-
igényű, továbbá alacsony bekerülési költségű 
CNC berendezésre van szükség. 
 
Védelem, megbízhatóság 
 
A pára, füst, forgács, por és egyéb hulladékok 
általi szennyeződésekkel szemben teljes hossz- 
tengelyi burkolat, keresztirányú tűz és vízálló 
harmonika, továbbá zárt Z konzol védi, mely 
minimalizálja a mechanika karbantartási szük-
ségletét. Központi zsírzó rendszerrel rendelkezik, 
melynek intezitása szabályozható. Opcionális 
munkatér kabinnal szerelhető a zaj és termelési 
melléktermékek kiszűrésére. Többszörös bizton-
sági körrel van felszerelve, a kezelő és környezete 
védelmének érdekében.
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