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Frézka CNC-PureS-linH (základní sestava)
Obj. číslo:

105002487

Anotace
Univerzální 3-osý stojan s plochým stolem, určený pro frézování, vrtání a gravírování.
Založený na CNC-Pure**-lin, navíc s krytem z akrylátového skla a ovládacím panelem.
Konstrukce krytu z hliníkových profilů a akrylátového skla odolného proti rozbití.
Přední strana se skládacími dveřmi pro optimální manipulaci.
Bezpečností spínač se zámkem dveří dle EN 60947-5-1, BG-GS-ET-19.
Kontrolní panel na přední straně krytu s nouzovým vypínačem, PowerON vypínačem, provozním režimem a
zámkem krytu.
Přesný systém v odlehčeném provedení.
Portál z litého hliníku, vysoká úhlová přesnost a paralelní práce v 5-osém obrábění.
Kuličkové šrouby a lineární ložiska s hřídelí z kalené oceli.
Stůl a upínací plocha z pevné hliníkové T-drážky, vyhlazeného povrchu, mřížka 25 mm.
Osa Z s T-drážkou pro univerzální montáž nástrojů a CNC strojů.
Dvoufázový vysokorychlostní krokový motor, bipolární (volitelně servomotor).
Koncové spínače na všech osách (mikrospínač s pružinovými kontakty).
Technické parametry:

Rozsah pohybu: 300 x 400 x 120 mm.
Upínací plocha BxT: 375 x 600 mm.
Průchod osou Z: 130 mm.
Rychlost pohybu: 100 mm/sec.
Přesnost opakování: ± 0,01 mm.
Sklon vřetene X/Y/Z: 4/4/4 mm.
Hnací motor: dvoufázový krokový motor.
Rozměry stojanu: 690 x 610 x 780 mm.

Obsah balení
Frézka CNC-PureS-linH včetně krokových motorů
Návod k použití
Neobsahuje ovládací box krokových motorů
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Neobsahuje vřeteno (motor) - nutné objednat zvlášť, viz níže
Neobsahuje software - nutné objednat zvlášť, viz níže
CNC-PureS-linH je podroben testu před dodáním zákazníkovi
Nutné díly pro funkční CNC frézku
K CNC-PureS-linH musíte vybrat vřeteno (motor) a software. Uchycení frézek a vrtáků je vždy 3,175 mm (3,0mm na
objednávku). Máte na výběr z těchto motorů (bez výměníku nástrojů):
A) vysokorychlostní motor 5.000 - 60.000 ot/min

HF-motor MH0200, 200VA, 5.000 - 60.000 ot/min, hliníkový kryt, bez automatické výměny nástrojů,
vřeteno 3.175mm, průměr krytu (motoru) 33mm (obj.číslo 105001339)
Montážní blok motoru (průměr 33mm) obj.číslo 105001349
Frekvenční měnič FC 0205-M pro motor MH0200 (obj.číslo 105001352)
B) nízkootáčkový motor 5.000 - 22.600 ot/min

Motor (vřeteno) UFM 500, 500 VA, výkon 345 W, 5.000 - 22.600 ot/min, AC230V (obj.č.105001354)
Montážní blok pro motor UFM 500 (obj.č.105001349)
C) Ovládací box krokových motorů

Ovládací box krokových motorů PSD 320-MLP (obj.č.105001337)
D) software

Galaad kompletní balík softwarových modulů pro frézování 21/2D, frézování plošných spojů, soutružení ve 2
osách,
editaci G-kódů (obj.číslo 105000899)
USB převodník pro Galaad
EdiTasc jedoduchý software pro řízení CNC frézky. Předpokladem je vyšší znalost řízení CNC frézek,
data musí být připravena v CAD a importována. V nabídce jsou dvě verze pro USB rozhraní a LPT. (USB
105001358
a LPT 105001357) V případě USB verze, je nutné doplnit převodníkem 105001342
E) další volitelné příslušenství jako výměník nástrojů, gravírovací hroty, vrtáky a frézky zvolte v poptávce. Naši
technici Vám připraví konkrétní nabídku. Pište na technik@abetec.cz.
Technická data
Název parametru

Hodnota

Rozměry (š x h x v)

690 x 610 x 780 mm

Rozsah pohybu

300 x 400 x 120 mm

Motor X, Y, Z

dvoufázový krokový motor

Rychlost pohybu

100 mm/s
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