
G6 méret, high-tech

Tengelyek
X/Y/Z mm 650 / 850 / 500
Max előtolás X/Y/Z m/min 40 / 40 / 40
Munka előtolás m/min 40
Gyorsulás m/s2 7
Munkadarab méret
Max munkadarab átmérő mm 630
Max munkadarab magasság mm 500
Asztal távolság 90 fok mm 550

Forgó asztal
Körasztal elfordulás deg 360
Billentés deg 120/-120
Asztal méret mm 600
Asztal terhelhetőség kg 600
Max forgatási sebesség rpm 200
Max billentési sebesség rpm 100
Tömeg
Géptömeg kg 12.500



G6 Felépítése

> Oldalsó szerszámtár

> Hátsó 
automatizálási 
lehetőség

> Kétoldali 
golyósorsók és 
lineáris vezetékek Y 
tengelyen

> 100% öntvény

Portál rendszerű kialakítás



> Optimális felépítés dupla golyósorsók és 
lineáris vezetékek

> Holtjáték és nyúlásmenetes direkt hajtás

> Dupla Heidenhain LC183 mérőlécek
0,0001 mm közvetlen elmozdulás mérés

Kétoldalon szinkronizált mozgatású gerenda

G6 Hajtás rendszer



> Hengergörgős típusú INA vezetékek 
rendkívüli merevség, alacsony 
súrlódás a 3D maráshoz

> Biztosítja a nagy rezgéscsillapítást a 
legfinomabb marási folyamatoknál is.

> Vezetékek mérete minden tengelyen 
45 mm

Hengergörgős 
vezetékek

Golyósorsók

> 45 mm C3 pontosságú golyósorsó

> 16 mm görgők magas sebességhez(40 
m/min)

> Közvetlen hajtások

G6 Hajtás rendszer



Nyomaték motor
> Forgó C tengely:

> Nyomaték motor 200 rpm

> Hidraulikus fék

> Billenő A tengely:

> Egyik oldalon nyomaték motor 100 
rpm

> Hidraulikus fék

> Súrlódás-mentes mozgás:

> Tartós pontosság

> Gondozásmentes

> Maximális terhelhetőség: 

> 600 kg

> ⌀630 mm x h500 mm

G6 Forgó/billenő asztal



G6 Forgó/billenő asztal



Hidraulikus-pneumatikus 
csatlakozások
> 8x Hidraulikus/pneumatikus csatlakozás

> Standard előkészítés a csatlakozáshoz, integrált hidraulika 
egység, mechatronikai és vezérlés funkció.

> Egyszerűsíti a rögzítést az 5tengelyes alkalmazásokhoz

G6 Forgó/ billenő asztal



Nagy pontosságú 
encoder

> Heidenhain RCN238

> Absolut pozícionálás

> Rendszer felbontás: +/- 5”

> Közvetlen tengelykapcsolat, 
nincs nyúlás és holtjáték

G6 Forgó/ billenő asztal



Built-in spindle (HSK-
A63/#40)

High-speed built-in 
spindle (HSK-A63)

G6 Főorsó

> Double winding synchronous motor

> 18.000 rpm

> 85/130 Nm at S1/S6(40%)

> 25/35 kW at 2800 rpm

> Double winding synchronous 
motor

> 14.000 rpm

> 74/100 Nm  S1/S6(40%)

> 14/19 kW at 1800 rpm



G6 Szerszám kezelés

Karos típusú nagy kapacitású szerszámtár

> SMART funkció: mindig 
ellenőrzött pozíció HSK-A63 
szerszámok miatt a tárban a 
feltöltés után az emberi hiba 
kiküszöbölésére

> Költséghatékony kialakítás, 
későbbiekben bővíthető



G6 Szerszám kezelés

> Flexibilis tárhely:
> 1 LEVEL caroussel: 48 vagy 60 

szerszám

> 2 LEVEL carrousel: 96 vagy 120 
szerszám

> Szervó hajtás

> Szerszám előkészítés, 
időtakarékosság.



G6 Szerszám kezelés

Front tool 
setting



Könnyen hozzáférhető 
munkaterület

Automata felső 
ajtó

> Automata oldal 
ajtók

> Nyitott felső rész

> Könnyen daruzható

G6 Ergonómia



Könnyen kezelhető 
munkatér, az operátor 
távolsága az asztaltól 
optimális

G6 Ergonómia

Távolság az asztal középpontig: 512.4mm

Asztal magasság: 815mm



> Teljesen rozsdamentes munkatér burkolat.

> Ferde munkatér falak, könnyen lemosódó 
forgács és szennyeződés

> 4x hűtőfolyadék fúvóka és 2x levegő fúvóka 
mindenféle marási folyamathoz

Lemosó fúvókák4 x Hűtőfolyadék cső 2 x Levegő 
fúvóka 

G6 Forgács eltávolítás



Bemérő az asztalon

Bemérő az oldalfalakon

> Fix távolság az adó és vevő között garantált 
pontosság

> Az asztal alsó részére rögzítve, védett 
helyen

> Teljesen védett helyen a szennyeződésektől, 
ideális elhelyezés, maximális pontosság

Best solution for high-end applications

> Lézeres szerszám átmérő, sugár, hosszúság és 
forma mérése.

> Forgás közbeni mérés

> Két elhelyezési lehetőség az igényeknek 
megfelelően

G6 Lézeres szerszámbemérő



> Kis mechanikai pontatlanság a 
forgóasztal központjánál hibákat 
okoz a munkadarabnál attól függően 
milyen mértékű az eltérés a 
középponttól!

> Ez az kinematikai csomag 
automatikusan kompenzálja a 
hibákat a beágyazott makro 
programot a kezelő könnyen 
futtathatja

G6 Kinematikai mérés



> Megelőzi a pontatlanságot a Z-tengely
irányban, mely a hőmérséklet 
változás, erőhatások miatt felléphet 
különböző fordulatszámoknál

> Pontosabb mérés az elektromos 
távolság szenzor által, mint a 
hőérzékelős változatnál

> Gyorsabb reakció

> Nagyobb pontosság és felületi 
minőség 

G6 SMT Smart Machining Technology



> Elméleti kutatásban létrehozott 
deformációs modell a lineáris 
vezetékek elemzésére, különböző 
hőmérsékleti értékeken

> A modell segítségével kompenzálni 
lehet az eltéréseket az összes 
tengelyen.

> A kompenzáció visszajelzéses hurok 
módszerrel működik,  valósidejű.

G6 SMT Smart Machining Technology



> Végeredményként a pontosság X, Y és Z tengelyeken 3 µm-en belül marad!

G6 SMT Smart Machining Technology



G6 Munkatér



G6 Munkatér

550 mm



G6 Szállítás

40´HQ konténer kedvezőbb tengeri és közúti szállítás



G6 Magasság

Maximum munka közbeni magasság: 
3000 mm



Vezérlő oldal

> Kézi adagolás

> Szerszámozás

> Felügyelet

Hátsó 
automatizálás

> Paletta cserélő

> Paletta gyűjtő

> Robot

G6 Automatizálás



G6 Automatizálás

1. Munkatér

2. Adagoló tér1 2


