MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY

CNC horizontálne
vyvrtávačky SANCO
Ing. Peter KOMPAS, MIKRON SLOVAKIA, s.ro.

SANCO MACHINE TOOLS CORP. je výrobca horizontálnych vyvŕtavačiek a vertikálnych portálových
obrábacích centier. Už od svojho založenie neustále
zlepšuje technické vlastnosti svojich strojov.

Stĺp jazdí po unikátnych lineárnych vedeniach Schneeberger. Vylepšené
prídavnými tesneniami, ktoré predlžujú jeho životnosť. Extrémne veľké teSHM-W séria je ucelený továrenský rad CNC horizontálnych vyvŕtavacích
leso vozíka, ktoré obsahuje až dve sady axiálne a radiálne natočených
a frézovacích obrábacích centier. Základňa v tvare T je zo šedej liatiny. Jej
valčekov minimalizuje deformácie stĺpa vo všetkých smeroch. Výsuvné
design a aj design ostatných prvokov konštrukcie je analyzovaný metódou
pinoly majú za cieľ priblížiť čelo vretena k osi otočného stola. Keďže sa
konečných prvkov FEM. Táto metóda umožňuje výrobcovi pomerne presneotáča len pinola, ale aj celý tubus vretena, nedochádza k chveniu ani
ne traﬁť optimálny tvar a pevnosť konštrukcie s požadovanými technickými
pri ťažkých podmienkach obrábania. Otočný stôl má zaťažiteľnosť 7, 15
vlastnosťami. Vreteník má dostatočnú veľkosť a tuhosť potrebnú pre ťažké
a až 20 ton. Je možné použiť rôzne variácie presností otočných stolov
obrábanie. Vreteno s prevodovkou výrobca nakupuje u nemeckého dodáod 1°až po 0,001°, voliť funkcie indexovania alebo plynule riadeného
vateľa.
obrábania. Variovať je možné aj v prevedení 40, 60, 90 alebo 120 polohových zásobníkov nástrojov.
V neposlednom rade je výber
model
SHM-11025R
SHM-11030R
SHM-11040R
SHM-13030R
SHM-13040R
riadiaceho systému. Možnosti sú
X pojazd
2 500
3 000
4 000
3 000
4 000
Heidenhain i TNC 530, Fanuc
0i MD /31i/32i, prípadne SIEY pojazd
1 800 (2 000)
1 800 (2 000) 1 800 (2 000) 2 500 (3 000)
2 500 (3 000)
MENS 840D.
Z pojazd
1 500 (1 700)
1 500 (1 700) 1 500 (1 700) 1 700 (2 000)
1 700 (2 000)
Výrobca prispôsobil CE norme
w výsuv pinoly
500 (700)
500 (700)
500 (700)
700 (900)
700 (900)
aj krytovanie. Ochránil predné
Priemer vnútorných ložísk
dvere a ovládací panel komplet160
160
160
190
190
vretena v mm
ne zakrytoval. Zadné krytovanie
inovoval na elektroskrine. OkoPriemer pinoly v mm
110
110
110
130
130
lo celej horizontky je ochranný
Max. krútiaci moment v Nm
2380
2380
2380
3501
3501
plot, po stranách s posuvnými
Hmotnosť stroja v kg
32 000
33 000
34 000
42 000
46 000
bránami.
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Vážený zákazník,
pri príležitosti konania MSV BRNO 2014 Vás pozývame
na prezentáciu produktov našej spoločnosti.

29.9.–3.10. 2014

www.mikron-group.info
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kolektív Mikron Group

