CNC COSMEC
MD. SMART 30

 100 % Fabrico Europeu
 35 Anos de experiência no fabrico de CNC
 Disponibilidade: em stock

Programas Incluídos:
ASPAN-DOORS – Fabrico de Portas
ASPAN- CABINET – Fabrico de Móveis

 Solicite-nos uma oferta personalizada
à medida das suas necessidades
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Características Técnicas:






















Área de trabalho, curso do
Eixo X : 3550 mm
Eixo Y : 1790 mm
Eixo Z : 430 mm
Trabalho útil: 3100 * 1350 mm
Altura máxima do painel a trabalhar 135mm mm
Velocidade máxima de vetorial: 90 mt / min
Velocidade linear de avanço: 60 mt / min
Velocidade de rotação do mandril: 500 – 24000 rpm
Motor do eixo: 6.6 Kw
Potência do inversor: 11 Kw
Mandril – HSK F63
Armazenamento de ferramentas: 10 posições
Grupo furação com 16 brocas, 10 verticais e 6 horizontais e disco 120mm
Grupo furação horizontal para abertura de ferragem em porta e aros
6 Barras com 1200 mm, equipada com 12 ventosas, cada barra tem 1 tope posterior e 1 tope
intermedio de acionamento pneumático controlado por cn, além de 2 topes laterais móveis
pelo suporte fixo
Predisposição da mesa para aplicação de apertos mecânicos
Capacidade de bomba de vácuo: 100 m³ / h
Pressão de ar necessário: 7 bar
Boca aspiração: Ø 200mm
Peso: 3.320 Kg
Dimensões C * A * L: 5.300 * 2.200 * 2.100 mm

Programação:
















A programação do CNC pode ser efetuada de um modo simples através de uma interface
gráfica, que opera em ambiente Windows. O editor gráfico permite uma programação fácil e
intuitiva das faces visíveis e virtuais do painel a maquinar. A gestão da ferramenta e a
configuração das ventosas são assistidas graficamente. O sistema integra ainda um potente
optimizador que gere o ciclo de trabalho minimizando o tempo necessário ao fabrico.
Programação contemporânea ao trabalho
Elevada velocidade na composição dos programas.
Ciclos de trabalho: furação, recortes, fresagens etc.
Compensação vetorial do raio da ferramenta
Interpolação helicoidal 3D
Limpeza automática das faces e arestas do painel
Programação geométrica de alto nível
Programação paramétrica e programação interativa
Rotação do plano de interpolação
Escala paramétrica
Gráfico para visualização do programa
Programas incluídos: ASPAN-DOORS, para fabrico de portas e ASPAN-CABINET para móveis.
Normas CE
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