OBRÁBĚCÍ STROJE

Japonská stolová a paletová vertikální frézovací,
vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40

KN-40V
KN-40Va-500S
KN-40Va-500S-2API
KN-40Va-1200
KN-40Va-2000
KN-40Vb-500S
KN-40Vb-500S-2API
KN-40Vb-1200
KN-40Vb-2000
»» Rychloposuvy 48 m.min-1
»» Výměna nástroje 1,2 s
»» Synchronizované závitování
při 4.000 ot.min-1
»» Mimořádně malý půdorys
»» Velmi nízká spotřeba el.energie
»» Japonská kvalita
»» (7 let záruka na stroj, 2 roky
na ŘS a pohony FANUC)

Dokonalý nástroj ve Vašich rukou
pro dosažení maximální produktivity
a efektivity Vaší výroby
CONSORTA Praha, s.r.o. - Obráběcí stroje - Poděbradská 12, 190 00 Praha 9 – tel. 266 039 059 – www.consorta.cz

JAPONSKÉ STROJE = JAPONSKÁ KVALITA
Výrobcem obráběcích center KIRA je japonská společnost KIRA Corporation, která své stroje vyrábí
pouze v Japonsku. Počátky této firmy se datují do roku 1927. Velmi rychle expandovala na trhy v USA, kde
prodala více než 1000 obráběcích center. Má stálé zastoupení v 35 zemích světa, ke kterým patří také
CONSORTA Praha s.r.o.
Výroba těchto obráběcích center je vysoce produktivní, neboť je založena na pružných výrobních
systémech, které pozitivně ovlivňují pořizovací cenu pro konečného zákazníka.

KONCEPCE OBRÁBĚCÍCH CENTER KIRA
Obráběcí centra KIRA jsou vysoce produktivní
a maximálně spolehlivé stroje pro obrábění
nerotačních dílců a nerotačních prvků na dílech
rotačních. Jsou koncipována jak pro využití ve
výrobních systémech sériové výroby, tak i jako
samostatné stroje v zakázkové výrobě.
Řešení těchto center vychází ze skutečnosti, že v
této oblasti výrob jsou výchozími polotovary přesné
odlitky, výkovky nebo výlisky z oceli, litiny, barevných
a lehkých kovů s malými přídavky na opracování.
Důraz je tedy kladen na možnosti dosažení
nejvyšší
produktivity
využitím
moderních
technologií obrábění ( minimalizace řezných časů) a
redukcí vedlejších časů v oblastech výměny nástrojů,
výměny palet, otáčení 4. osy a rychlostí najíždění při
dlouhodobém dosahování vysokých přesností.
K tomu přistupuje vysoký stupeň využití těchto
obráběcích center daný vysokou spolehlivostí,
splňující požadavky bezobslužných výrob, nízkými
nároky na údržbu, jednoduchou přípravou
a komfortem obsluhy (zkrácení přípravných časů
a možnost obsluhy více strojů současně).
Důležitým hlediskem při hodnocení těchto
strojů velmi nízké provozní náklady dané nízkou
spotřebou energií a provozních prostředků, malým
požadavkem na plochu a minimálními náklady na
údržbu.

KN-40Va
Přímý čelní výměník nástrojů

12/14 nástrojů

Čas výměny nástroje T-T

1,6 s

Velikost stolu

700x400 mm

Otáčky a výkon:
5,5kw

4.000 min-1
6.000 min-1
10.000 min-1

7,5 kW

6.000 min-1

Japonská obráběcí centra
Stroje řady KN-40V jsou vysokorychlostní
obráběcí centra s celou řadou provedení určená
pro samostatná použití i pro malé výrobní
systémy dodávané na klíč. Jsou provedena
tak, aby svou kvalitou vyhovovala náročnému
prostředí automobilových výrob. V obou základních
provedeních KN-40Va-500S a KN-40Vb-500S, se liší
rozsahem otáček a provedením zásobníku nástrojů.
V paletovém provedení jsou stroje řady KN-40
označeny jako KN-40Va-500S-2API nebo KN-40Vb500S-2API.
Stroje KN-40Va a KN-40Vb se vyrábí také s
prodlouženým zdvihem v ose X a prodlouženým
stolem jako KN-40Va-1200 (2000)S nebo KN40Vb-1200 (2000)S se zdvihem v ose X 1200,
respektive 2000 mm. Variantně mohou být tyto
stroje se stolem rozděleným na dvě pracoviště (typy
KN-40Va-1200 (2000)S-2APS nebo KN-40Vb-1200
(2000)S-2APS.

KN-40Vb
Boční výměník nástrojů
s rukou

20 nástrojů

Čas výměny nástroje T-T

1,2 s

Otáčky a výkon:
5,5kw

8.000/12.000 min-1

7,5 kW / 11 kW

8.000 min-1

KN-40Va (b)-2API

KN-40Va-1200S

Výměník palet

2 palety

Velikost palety:

600x350 mm

Čas výměny palety:

4s

Nosnost palety

100+100 kg

KN-40Va-500S (Přímý čelní výměník) – rozměry stroje

Jednotky: mm (palce)

KN-40Va-500S (Přímý čelní výměník) – charakteristika pohonů

Japonská obráběcí centra
KN-40Vb-500S (Boční výměník s rukou) – rozměry stroje

Jednotky: mm (palce)

KN-40Vb-500S (Boční výměník s rukou) – charakteristika pohonů

Model

KN-40Va-500

KN-40Vb-500

POJEZDY
Osa X

500 mm

500 mm

Osa Y

350 mm

350 mm

Osa Z

400 mm

400 mm

Pohon

Pohon řemenem

Přímý pohon

Otáčky

5.5 kW: 6.000 min-1
(5.5 kW: 4.000 min-1, 10.000 min-1,
7,5 kW: 6.000 min-1 - opce)

5,5 kW: 8.000 min-1
(5,5 kW: 12.000 min-1,
7,5 kW, 11 kW: 8.000 min-1 - opce)

Kužel

7/24 kužel No. 40

7/24 kužel No. 40

5,5 kW (30 min) / 3,7 kW (kont.)
7,5 kW (30 min) / 5,5 kW (kont.)

5,5 kW (30 min) / 3,7 kW (kont.)
7,5 kW (30 min) / 5,5 kW (kont.)
11 kW (30 min) / 7,5 kW (kont.)

150-550 mm

150-550 mm

430 mm

430 mm

700x400 mm

700x400 mm

500 kg

500 kg

48 m.min-1 (XY),
36 m.min-1 (Z)

48 m.min-1 (XY),
36 m.min-1 (Z)

1-10.000 mm.min-1

1-10.000 mm.min-1

Čelní výměník

Boční výměník s rukou

Upnutí nástroje

BT-40 (HSK-A63)

BT-40 (HSK-A63)

Počet nástrojů

12 (14 - opce)

20 (30 - opce)

Max. průměr nástroje

100 mm

100 mm

Max. délka nástroje

250 mm

250 mm

Max. hmotnost nástroje

4 kg

4 kg

Čas výměny (T-T)

1,6 s

1,2 s

Čas výměny (C-C)

3,2 s

2,8 s

2610 mm

2774 mm

1900x3050 mm

1750x3000 mm

3800 kg

3800 kg

±0,005 mm / plné pojezdy

±0,005 mm / plné pojezdy

±0,003 mm

±0,003 mm

Fanuc 0i-MD

Fanuc 0i-MD

VŘETENO

Motor vřetene

STŮL
Vzdálenost stolu od čela vřetene
Vzdálenost plochy stojanu
od osy vřetene
Velikost stolu
Max.nosnost stolu

RYCHLOSTI POSUVŮ
Rychloposuvy (X,Y,Z)
Pracovní posuvy (X,Y,Z)
VÝMĚNA NÁSTROJŮ

ROZMĚRY STROJE
Výška
Podlahová plocha
Váha

PŘESNOST STROJE
Přesnost najetí
Opakovaná přesnost
Řídící systém

Japonská obráběcí centra
KN-40Va-500S-2API (Přímý čelní výměník) – rozměry stroje

Jednotky: mm (palce)

KN-40Va – kapacita obrábění
otáčky vřetena

4.000 min-1

6.000 min-1

10.000 min-1

6.000 min-1 /7,5 kW

Vrtání

25 mm

20 mm

16 mm

23 mm

Závitování

M24

M18

M12

M22

Frézování

30 cm3

20 cm3

10 cm3

25 cm3

KN-40Vb– kapacita obrábění
otáčky vřetena

8.000 min-1

12.000 min-1

8.000 min-1 /7,5 kW

8.000 min-1 /11 kW

Vrtání

20 mm

20 mm

23 mm

25 mm

Závitování

M18

M12

M22

M24

Frézování

20 cm3

10 cm3

25 cm3

30 cm3

KN-40Vb-500S-2API (Boční výměník s rukou) – rozměry stroje
Jednotky: mm (palce)

KN-40V – zvláštní příslušenství

Oplachovací pistole

Oplachování lože

Vynašeč třísek

Japonská obráběcí centra
Model

KN-40Va-500S-2API

KN-40Vb-500S-2API

POJEZDY
Osa X

500 mm

500 mm

Osa Y

350 mm

350 mm

Osa Z

400 mm

400 mm

Pohon

Pohon řemenem

Přímý pohon

Otáčky

5.5 kW: 6.000 min-1
(5.5 kW: 4.000 min-1, 10.000 min-1,
7,5 kW: 6.000 min-1 - opce)

5,5 kW: 8.000 min-1
(5,5 kW: 12.000 min-1,
7,5 kW, 11 kW: 8.000 min-1 - opce)

Kužel

7/24 kužel No. 40

7/24 kužel No. 40

5,5 kW (30 min) / 3,7 kW (kont.)
7,5 kW (30 min) / 5,5 kW (kont.) - opce

5,5 kW (30 min) / 3,7 kW (kont.)
7,5 kW (30 min) / 5,5 kW (kont.) - opce
11 kW (30 min) / 7,5 kW (kont.) - opce

150-550 mm

150-550 mm

430 mm

430 mm

Velikost palet

(2) 600x350 mm

(2) 600x350 mm

Max.nosnost palety

100 kg+100 kg

100 kg+100 kg

Čas výměny palety

4s

4s

48 m.min-1 (XY),
36 m.min-1 (Z)

48 m.min-1 (XY),
36 m.min-1 (Z)

1-10.000 mm.min-1

1-10.000 mm.min-1

Čelní výměník

Boční výměník s rukou

Upnutí nástroje

BT-40 (HSK-A63)

BT-40 (HSK-A63)

Počet nástrojů

12 (14 - opce)

20 (30 - opce)

Max. průměr nástroje

100 mm

100 mm

Max. délka nástroje

250 mm

250 mm

Max. hmotnost nástroje

4 kg

4 kg

Čas výměny (T-T)

1,6 s

1,2 s

Čas výměny (C-C)

3,2 s

2,8 s

2610 mm

2774 mm

1900x3050 mm

1750x3000 mm

3800 kg

3800 kg

±0,005 mm / plné pojezdy

±0,005 mm / plné pojezdy

±0,003 mm

±0,003 mm

Fanuc 0i-MD

Fanuc 0i-MD

VŘETENO

Motor vřetene

PALETY

Vzdálenost palety
od čela vřetene
Vzdálenost plochy stojanu
od osy vřetene

RYCHLOSTI POSUVŮ
Rychloposuvy (X,Y,Z)
Pracovní posuvy (X,Y,Z)
VÝMĚNA NÁSTROJŮ

ROZMĚRY STROJE
Výška
Podlahová plocha
Váha

PŘESNOST STROJE
Přesnost najetí
Opakovaná přesnost
Řídící systém

KN-40Va – 1200S (Prodloužená osa X 1200 mm) – rozměry stroje

Jednotky: mm (palce)

KN-40Va – 2000S (Prodloužená osa X 2000 mm) – rozměry stroje

Jednotky: mm (palce)

Japonská obráběcí centra
Model

KN-40Va-1200

KN-40Va-2000

KN-40Vb-1200

KN-40Vb-2000

Osa X

1200 mm

2000 mm

1200 mmm

2000 mm

Osa Y

350 mm

350 mm

350 mm

350 mm

Osa Z

400 mm

400 mm

400 mm

400 mm

Pohon řemenem

Pohon řemenem

Přímý pohon

Přímý pohon

POJEZDY

VŘETENO
Pohon

5.5 kW: 6.000 min
(5.5 kW: 4.000 min-1, 10.000 min-1,
7,5 kW: 6.000 min-1 - opce)
-1

Otáčky
Kužel
Motor vřetene

7/24 kužel No. 40

7/24 kužel No. 40

5,5 kW (30 min) / 3,7 kW (kont.)
7,5 kW (30 min) / 5,5 kW (kont.) - opce

5,5 kW: 8.000 min-1
(5,5 kW: 12.000 min-1,
7,5 kW, 11 kW: 8.000 min-1 - opce)
7/24 kužel No. 40

7/24 kužel No. 40

5,5 kW (30 min) / 3,7 kW (kont.)
7,5 kW (30 min) / 5,5 kW (kont.) - opce
11 kW (30 min) / 7,5 kW (kont.) - opce

PALETY

Vzdálenost stolu
od čela vřetene
Vzdálenost plochy stojanu
od osy vřetene
Velikost stolu
Stroj se dvěmi pracovními
plochami
Stroj s dlouhou pracovní
plochou
Max.nosnost stolu

150-550 mm

150-550 mm

150-550 mm

150-550 mm

430 mm

430 mm

430 mm

430 mm

2000x400 mm

2800x400 mm

2000x400 mm

2800x400 mm

(2) 600x350 mm

(2) 800x350 mm

N/A

N/A

1200x350 mm

2000x350 mm

1200x350 mm

2000x350 mm

500 kg

500 kg

500 kg

500 kg

48 m.min-1 (XY),
36 m.min-1 (Z)

48 m.min-1 (XY),
36 m.min-1 (Z)

48 m.min-1 (XY),
36 m.min-1 (Z)

48 m.min-1 (XY),
36 m.min-1 (Z)

1-10.000 mm.min-1

1-10.000 mm.min-1

1-10.000 mm.min-1

1-10.000 mm.min-1

RYCHLOSTI POSUVŮ
Rychloposuvy (X,Y,Z)
Pracovní posuvy (X,Y,Z)
VÝMĚNA NÁSTROJŮ

Čelní výměník

Boční výměník s rukou

Upnutí nástroje

BT-40 (HSK-A63)

BT-40 (HSK-A63)

BT-40 (HSK-A63)

BT-40 (HSK-A63)

Počet nástrojů

12 (14 - opce)

12 (14 - opce)

20 (30 - opce)

20 (30 - opce)

Max. průměr nástroje

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

Max. délka nástroje

250 mm

250 mm

250 mm

250 mm

Max. hmotnost nástroje

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

Čas výměny (T-T)

1,6 s

1,6 s

1,6 s

1,6 s

Čas výměny (C-C)

3,2 s

3,2 s

3,2 s

3,2 s

2610 mm

2610 mm

2774 mm

2774 mm

1900x3050 mm

900x3050 mm

1750x3000 mm

1750x3000 mm

4000 kg

4000 kg

4000 kg

4000 kg

ROZMĚRY STROJE
Výška
Podlahová plocha
Váha

PŘESNOST STROJE
Přesnost najetí
Opakovaná přesnost
Řídící systém

±0,005 mm / plné pojezdy

±0,005 mm / plné pojezdy

±0,003 mm

±0,003 mm

±0,003 mm

±0,003 mm

Fanuc 0i-MD

Fanuc 0i-MD

Fanuc 0i-MD

Fanuc 0i-MD

OBRÁBĚCÍ STROJE

Vybrané reference
Nejstarším ze strojů KIRA v provozu je stroj VTC–40S (VTC-40a)
a to ve firmě KOLMETAL, s.r.o., Kolín od roku 1998.
STAMIT s.r.o,
Slavkov

Ing. Pavel Janeta - KOVO,
Dětmarovice

KOLMETAL s.r.o.,
Kolín

SITRONICS Telecom Solutions,
Praha

KOVO HRBÁČEK s.r.o.,
Močerady

KDYNIUM a.s.,
Kdyně

Air Čenkov a.s.,
Čenkov

MOTORPAL a.s.,
Jihlava

Oto Řeřucha - REKOV,
Liberec

Aisan Industry Czech, s.r.o.,
Louny

AR - KOVO s.r.o.,
Světlá nad Sázavou

Jan Dvořák - KOVOOBRÁBĚNÍ,
Velké Meziříčí

CONSORTA Praha s.r.o.
Poděbradská 12
190 00 Praha 9
tel. 266 039 059, 266 311 834
e-mail: consorta@consorta.cz
www.consorta.cz

