ABX

OBRÁBĚCÍ STROJE

ABX 51SY/64SY

CNC soustružnické centrum s 2 vřeteny, 2 nástrojovými hlavami
s poháněnými nástroji a Y osou

ABX 51SYY/64SYY

CNC soustružnické centrum s 2 vřeteny, 2 nástrojovými hlavami
s poháněnými nástroji a 2 Y osami

ABX 51TH3/64TH3

CNC soustružnické centrum s 2 vřeteny, 3 nástrojovými hlavami
s poháněnými nástroji a 2 Y osami

ABX 51THY/64THY

CNC soustružnické centrum s 2 vřeteny, 3 nástrojovými hlavami
s poháněnými nástroji a 3 Y osami

Nové technologické možnosti, nový design.

To je nová modelová řada Miyano ABX.

Typová řada ABX je konstruována pro efektivní výrobu složitých dílců s vysokou pracností.Využitím Y os
a případně i třetí revolverové hlavy umožňuje provádět složitější práce, než u konvenčních dvouvřetenových
strojů se dvěmi revolverovými hlavami. Saně revolverových hlav mají dlouhý zdvih, který jim umožňuje pracovat
na hlavním vřetenu i protivřetenu a realizovat tím širokou škálu prováděných soustružnických a frézovacích
operací s použitím Y os. S připojením podavače tyčí dosahují stroje vysokou efektivitu a vysokou přesnost.
Revolverové hlavy jsou identické a mohou být osazeny dle typu až 36 poháněnými nástroji nebo až 72 osovými
nástroji. Indexování revolverových hlav je prováděno přímo což zajišťuje vysokou rychlost výměny nástroje
a eliminuje potíže s třískami.
Stroje typu SY,SYY vybavené horní a dolní revolverovou hlavou s 1(2) Y osou, hlavním vřetenem
a protivřetenem dosahují svým vysokým výkonem rychlé návratnosti investic.
Stroje typu TH3, THY vybavené dvěmi horními a jednou dolní revolverovou hlavou s 2(3) Y osami a hlavním
vřetenem a protivřetenem jsou vhodné pro kompletní a vysoce produktivní obrábění.

Těleso setrvačníku
ø 118 mm
2 vřetena
Osa Y
Zalomený hřídel
ø 28 mm
2 vřetena
Osa C

Rozdělovač
ø 34mm
2 vřetena
Osa C

Zadní deska
ø 60 mm
2 vřetena
Osa Y

Soustružnická centra ABX-51/64 SY
s 8 CNC řízenými osami
Typová řada ABX–SY je vybavena hlavním
vřetenem a protivřetenem, horní a dolní revolverovou
hlavou, horní revolverová hlava je navíc vybavena
kluzně uloženou osou Y. Celkový počet 24 nástrojových
poloh může nést až 24 poháněných nástrojů a 48
nástrojů osových. Saně horní a dolní revolverové
hlavy mají dlouhý zdvih, který jim umožňuje pracovat

bez překážek na hlavním vřetenu i protivřetenu
a realizovat tak širokou paletu současně prováděných
soustružnických a frézovacích operací s použitím
osy Y.
Indexování revolverových hlav je prováděno bez
jejich nadzvedávání pomocí AC servomotoru, takže
jsou eliminovány potíže s třískami.

Interaktivní zdvojená schopnost soustružení a frézování

Sdružené obrábění v hlavním vřetenu
Horní a dolní identické revolverové
hlavy mohou současně pracovat na
levém vřetenu

Sdružené obrábění v protivřetenu
Protivřeteno se může přesunout
v podélném směru do nejvýhodnější
polohy tak, aby bylo možné obrábět
oběma revolverovými hlavami současně.

Poháněné nástroje ve všech nástrojových polohách
Možnost upínání poháněných nástrojů ve všech 12
polohách horní i dolní revolverové hlavy usnadňuje
programování a řešení osazení nástroji.

ABX-51/64SY

CNC soustružnická centra s novou konstrukcí Miyano pro
efektivní výrobu složitých dílců s vysokou pracností.
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Vysoký výkon a velká přesnost
Spolehlivý dvoukanálový ŘS FANUC 31i-A
Možnost upnutí 24 poháněných a až 48 osových držáků
Využití zdvojených nástrojových držáků - zvyšuje
technologické možnosti stroje
Sdružené obrábění v obou vřetenech – minimalizace
ztrátových časů
Y osa s rozjezdem ±40 mm
Vysoká efektivita výroby složitějších dílců
Robustní tuhá kompaktní konstrukce
Nadstandardní vybavení stroje v základu

Příklady současného obrábění
Horní a dolní revolverová hlava umožňují vysoce
produktivní obrábění široké škály obrobků.

Využitím saní osy Y je možné provádět složitější
práce než které Vám dovolí konvenční dvouvřetenový
stroj se dvěma revolverovými hlavami.

Sdružené soustružení
levé nebo pravé vřeteno

Sdružené soustružení
na levém/pravém vřetenu

Současné vrtání a závitování
na levém/pravém vřetenu

Sdružené soustružení
na pravém vřetenu

Současné složité obrábění
na levém a pravém vřetenu

Soustružnická centra ABX-51/64SYY
s 9 CNC řízenými osami
Typová řada ABX–SYY je vybavena hlavním vřetenem a protivřetenem, horní a dolní
revolverovou hlavou, obě revolverové hlavy jsou vybaveny kluzně uloženou osou Y.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Detail

Vysoký výkon a velká přesnost
Spolehlivý dvoukanálový ŘS FANUC 31i-A
Možnost upnutí 24 poháněných a až 36 osových držáků
Využití zdvojených nástrojových držáků - zvyšuje technologické možnosti stroje
Sdružené obrábění v obou vřetenech - minimalizace ztrátových časů
2 Y osy s rozjezdem ±40 mm
Vysoká efektivita výroby složitějších dílců
Robustní tuhá kompaktní konstrukce
Nadstandardní vybavení stroje v základu

Soustružnická centra ABX-51/64 TH3
s 10 CNC řízenými osami
Modely ABX-51TH3 a 64TH3 jsou vybaveny hlavním vřetenem a protivřetenem, dvěma horními
revolverovými hlavami opatřenými saněmi osy Y a jednou dolní revolverovou hlavou. Všechny tři
12 polohové revolverové hlavy jsou identické velikostí i možnostmi, mohou být osazeny až 36
poháněnými nástroji a 72 osovými nástroji. Tyto jedinečné vlastnosti posouvají hranice možností
na novou úroveň.
Indexování revolverových hlav je, stejně jako u typové řady ABX-SY, prováděno bez
nadzvedávání pomocí AC servomotoru.

CNC soustružnická centra pro nejdokonalejší sdružené obrábění
využitím 3 revolverových hlav a 2 os Y.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Vysoký výkon a velká přesnost
Spolehlivý dvoukanálový ŘS FANUC 31i-A
Možnost upnutí 36 poháněných a až 72 osových držáků
Využití zdvojených nástrojových držáků - zvyšuje
technologické možnosti stroje
Sdružené obrábění v obou vřetenech – minimalizace
ztrátových časů
2 Y osy s rozjezdem ±40 mm
Vysoká efektivita výroby složitějších dílců
Robustní tuhá kompaktní konstrukce
Nadstandardní vybavení stroje v základu

Základní provedení strojů ABX-TH3 obsahuje:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

zařízení pro kontrolu úpichu
systém kontroly tepelné roztažnosti stroje
systém vysokotlakého chlazení 10 bar
kotoučové brzdy vřetene i protivřetene
lapač obrobků,
kleštinové upínání pro vřeteno i protivřeteno
vyhazovač obrobku

»»
»»
»»
»»
»»
»»

dopravník obrobků
dopravník třísek
funkce monitorování životnosti nástrojů
nástrojová sonda
přednastavitelné počítadlo kusů
maják provozního stavu stroje

Obrábění s použitím dvou saní osy Y eliminují náklady na další operace

Příklady současného obrábění
S podepřením hrotem

4osé soustružení

Vrtání a závitování

6osé soustružení

Sdružené soustružení v 8mi osách

Soustružnická centra ABX-51/64 THY
s 12 CNC řízenými osami
Modely ABX-51THY a 64THY jsou vybaveny hlavním vřetenem a protivřetenem, dvěma
horními revolverovými hlavami a jednou dolní revolverovou hlavou. Všechny tři hlavy jsou
opatřeny saněmi osy Y.
Všechny tři 12 polohové revolverové hlavy jsou identické velikostí i možnostmi , mohou být
osazeny až 36 poháněnými nástroji a 72 osovými nástroji.

Vysoká produktivita s osou Y na
všech třech revolverových hlavách
»» Současné obrábění v ose Y s horní
a dolní revolverovou hlavou na
kterémkoli vřetenu zjednodušuje
komplexní obrábění.

Vysoká tuhost poháněného nástroje
s vysokým kroutícím momentem 40 Nm
»» Všechny tři revolverové hlavy jsou postaveny tak, aby
zajišťovaly vysokou tuhost a stabilitu obrábění ať již
při soustružení, vrtání nebo frézování.
»» Spolu s širokou škálou standardních a poháněných
držáků maximalizují efektivitu výroby.

CNC soustružnická centra pro nejdokonalejší sdružené obrábění
využitím 3 revolverových hlav a 3 os Y
Pravá horní
revolverová hlava

Levá horní
revolverová hlava

3 osy

3 osy

Levé
vřeteno
Osa C1

Pravé
vřeteno
Osa C2

Dolní
revolverová hlava

3 osy

Pro usnadnění dlouhodobého provozu je stroj opatřen celou řadou opcí.
»» Funkce ručního návratu na dráhu nástroje
s využitím pulsů generovaných ručním kolečkem.
Pro snadnější odlaďování programů je k disposici
možnost projíždění programů v automatickém
režimu s pomocí ručního impulsního generátoru
(kolečka). Přičemž rychlost pohybů je přímosměrná rychlosti otáčení kolečkem (pokud je otáčení
zastaveno, přeruší se i vykonávání programu). Rychlost pohybů je také závislá na velikosti kroku,
který je nastaven na panelu operátora.
»» Systém soustružení dlouhých hřídelí umožňující
efektivní výrobu přesných maloprůměrových hřídelí
z tyčového polotovaru na jediném stroji. Obrobený díl
je prostrčen pravým vřetenem a odebrán.
»» Slot pro PC kartu používanou
pro přenos dat

»» Lapač a dopravník dílců
»» Výkyvný, pneumatický
určený pro pravé
vřeteno nebo elektricky
ovládaný pohybující
se v podélném
směru určený pro
pravé i levé vřeteno
po návratu do své
výchozí polohy vyklápí
obrobky na pásový dopravník.

Základní technické údaje

ABX-64(51)TH3

ABX-64(51)THY

Fanuc 31iA

Fanuc 31iA

10

12

mm

125

125

mm

64 (51)

64 (51)

2

2

kW

15 / 11

15 / 11

kW

7,5 / 5,5

7,5 / 5,5

min-1

40-4.000 (50-5.000)

40-4.000 (50-5.000)

min-1

50-5.000

50-5.000

DIN 185E (DIN 177E)

DIN 185E (DIN 177E)

DIN 177E

DIN 177E

hydraulické ø 6”

hydraulické ø 6”

hydraulické ø 6”

hydraulické ø 6”

A2-8 (A2-6)

A2-8 (A2-6)

A2-6

A2-6

3

3

Miyano

Miyano

12

12

12

12

12

12

mm

20

20

mm

25

25

s

0,25

0,25

12 / 12 / 12

12 / 12 / 12

min

60-6.000

60-6.000

kW

2,5

4,5

mm

190

190

mm

40

40

mm

300

270

mm

190

190

mm

—

40

mm

500

550

mm

190

190

mm

40

40

mm

—

270

mm

650

756

-1

m.min

16

16

m.min-1

12

12

m.min-1

20

20 / 30

m.min

30

30

l

200

200

kVA

61 (65)

61 (65)

bar

5

5

mm

1 960

2 180

mm

1 125

1 315

mm

3 335 (3 250) x 2 135

3 210 x 1 855

kg

9 600 (9 500)

11 250 (11100)

Řídící systém
Počet řízených os
Kapacita stroje

Vřetena

Nástrojové hlavy

Poháněné
nástroje

Pojezdy os

Rychloposuvy os

Provozní údaje

Rozměry
a hmotnost

Max.délka (podle lopatky)
Max.průměr tyče
Počet vřeten
Hlavní vřeteno
Výkon
(30min / trvale)
Protivřeteno
Hlavní vřeteno
Otáčky vřeten
Protivřeteno
Hlavní vřeteno
Kleštinové upínání
Protivřeteno
Hlavní vřeteno
Sklíčidlo
Protivřeteno
Hlavní vřeteno
Zakončení vřeten
Protivřeteno
Počet nástrojových hlav
Typ nástrojových hlav
NH1
Počet nástrojových
NH2
pozic
NH3
Průřez nože
NH1,NH2,NH3
Průměr tyče
NH1,NH2,NH3
Čas indexace
NH1,NH2,NH3
Počet mist
NH1 / NH2 / NH3
Otáčky
NH1,NH2
Výkon
NH1,NH2
X1
NH1
Y1
(horní levá)
Z1
X2
NH2
Y2
(spodní)
Z2
X3
NH3
Y3
(horní pravá)
Z3
Protivřeteno
B
X1,X2
Y1,Y2,Y3
Z1,Z3 / Z2
B
Obsah chladící kapaliny
Instalovaný příkon
Potřebný tlak vzduchu
Výška stroje
Výška k ose vřetena
Půdorys
Hmotnost

-1

-1

S ohledem na neustálé vývojové změny prováděné výrobcem jsou veškeré údaje nezávazné.

Základní technické údaje

ABX-64(51)SY

ABX-64(51)SYY

Fanuc 31iA

Fanuc 31iA

8

9

mm

125

125

mm

64 (51)

64 (51)

2

2

kW

15 / 11

15 / 11

kW

7,5 / 5,5

7,5 / 5,5

min-1

40-4.000 (50-5.000)

40-4.000 (50-5.000)

min-1

50-5.000

50-5.000

DIN 185E (DIN 177E)

DIN 185E (DIN 177E)

DIN 177E

DIN 177E

hydraulické ø 6”

hydraulické ø 6”

hydraulické ø 6”

hydraulické ø 6”

A2-8 (A2-6)

A2-8 (A2-6)

(A2-6)

A2-6

2

2

Miyano

Miyano

12

12

Řídící systém
Počet řízených os
Kapacita stroje

Vřetena

Nástrojové hlavy

Poháněné
nástroje

Pojezdy os

Rychloposuvy os

Provozní údaje

Rozměry
a hmotnost

Max.délka (podle lopatky)
Max.průměr tyče
Počet vřeten
Hlavní vřeteno
Výkon
(30min / trvale)
Protivřeteno
Hlavní vřeteno
Otáčky vřeten
Protivřeteno
Hlavní vřeteno
Kleštinové upínání
Protivřeteno
Hlavní vřeteno
Sklíčidlo
Protivřeteno
Hlavní vřeteno
Zakončení vřeten
Protivřeteno
Počet nástrojových hlav
Typ nástrojových hlav
NH1
Počet nástrojových
pozic
NH2
Průřez nože
NH1,NH2
Průměr tyče
NH1,NH2
Čas indexace
NH1,NH2
Počet mist
NH1 / NH2
Otáčky
NH1,NH2
Výkon
NH1,NH2
X1
NH1
Y1
Z1
X2
Z2
NH2
Y2
Protivřeteno
B
X1,X2
Y1,Y2
Z1,Z2
B
Obsah chladící kapaliny
Instalovaný příkon
Potřebný tlak vzduchu
Výška stroje
Výška k ose vřetena
Půdorys
Hmotnost

12

12

mm

20

20

mm

25

25

s

0,25

0,25

12 / 12

12 / 12

min-1

60-6.000

60-6.000

kW

2,5

4,5

mm

175

190

mm

± 40 mm

± 40 mm

mm

500

550

mm

190

190

mm

500

721

mm

—

± 40 mm

mm

635

m.min-1

16

16

-1

m.min

12

12

m.min-1

20

30,2

m.min-1

30

l

200

200

kVA

57

61 (65)

bar

5

5

mm

1960

2 180

mm

1125

1 315

mm

3335 x 2135

3 480 x 2 190

kg

9300

10 800 (10650)

S ohledem na neustálé vývojové změny prováděné výrobcem jsou veškeré údaje nezávazné.

OBRÁBĚCÍ STROJE

Vybrané reference

C. S. O., s r.o.,
Staré Město

MINERVA BOSKOVICE, a.s.,
Boskovice

STAMIT s.r.o,
Slavkov

Schwer Fittings s.r.o.,
Město Touškov

KOVO HRBÁČEK s.r.o.,
Močerady

EXTE SPOJ s.r.o.,
Telč

Kovo Tomandl CNC s.r.o.,
Sedlice 13

TESS CZ spol. s.r.o.,
Rychnov nad Kněžnou

ELMET, spol. s r.o.,
Přelouč

BD SENSORS CZ,
Buchlovice

BEZNOSKA, s.r.o.,
Kladno

SCHMOLZ+BICKENBACH s.r.o.,
Kladno Dubí

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

