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G8 design koncepció

Z-tengelyen 3 lineáris vezető Nincs forgó mozgás a szerszám és a géptest között,  
merevebb megmunkálás

Háromszoros marófej vezetés Legnagyobb merevség a nagyoló marás során,
a főorsó nagy nyomatéka mellett

Merev U-alakú zárt gantry kialakítás Stabil X-és Y tengely mozgás
a munkatér könnyen megközelíthető

Asztal billenő körasztal A legnagyobb pontosság eléréséhez a fix 
pozícionálás és a 2 forgó tengely között

Masszív állványzat a 2 szimmetrikus A marási erőket legjobban nyeli el
szinkronizált tengely mozgáshoz

A gép egész teste magas Minimális gép vibráció, 
minőségű öntvény termikus kompenzáció

Beépített forgács elvezetés Gyors forgácseltávolítás, 
még nagy mennyiség esetében is



G8 hatékonyság: lineáris tengelyek

Legmagasabb követelményeknek és az Intelligens komponensek alkalmazása
IPAR 4.0-nak  megfelelő alkatrészek Szenzorok minden alkatrészen

Közvetlen hajtású szervomotorok A legnagyobb dinamizmus és minimális 
rugalmasság a hajtási rendszerben

Szimmetrikus és A legdinamikusabb kialakítási lehetőség
szinkronizált Y1, Y2 tengelyek az elmozdulási erők felvételére

Lineáris mérőlécek Y1, Y2, Z és X tengelyen, Legmagasabb pontosság MINDEN tengelyen
Pontosság: 0,1 µm (HH LC183)

Dupla görgős lineáris vezetők Legnagyobb előtolás, 
rezgés csillapítás

Két anyás előfeszített golyósorsók Holtjátékmentes magas előtolások



G8 hatékonyság: billenő körasztal

Nyomaték motor hajtású asztal forgás Magas dinamika, kopásmentes hosszú élettartam
– ‚C’-tengelyen

Nyomaték motor hajtású asztal Nincs mechanikai kopás az áthajtásnál
billentés 2 OLDALON – ‚A’- tengelyen gyors, pontos pozícionálás

Fékezés minden tengelyen Nagy ismétlési pontosság
Tandem hidraulikus fék az A tengelyen merev, nagy teljesítményű megmunkálás



G8 Esztergálás (Q4/2017)

Nyomaték motorok
> Forgás - esztergálás ‚C’ tengely:

> Fordulat 500 rpm

> Hidraulikus fék nyomaték: 2500 Nm

> Billentés ‚A’ tengely:

> Szinkronizált tandem nyomatékmotor 
fordulatszáma 25 rpm

> Dual Hidraulikus fék nyomatéka: 

2 x 2500 Nm

> Kopás nélküli működés biztosítása:

> Állandó pontosság

> Karbantartás mentes működés

> Asztal terhelhetőség, munkadarab méret: 

> 850 kg

> ⌀1000 mm x h500 mm



G8 munkadarab méret

∅ 945,7



G8 ergonómia: alkatrész rögzítés

Az asztalba integrálva 8 hidraulikus Egyszerű alkatrész csere

és pneumatikus csatlakozási felület

Automatikus működtetésű munkadarab Egyszerű paletta csere

befogás lehetősége



Automata nyílású munkatér tető A nehéz alkatrészeket is könnyű behelyezni (daruzás)

Nagy méretű ajtók Könnyű munkatér és alkatrész kezelés

Minimális távolság az asztal Kis alkatrészek is könnyen kezelhetőek
és a gépkezelő között 

G8 ergonómia: alkatrész behelyezés



G8 pontosság: forgó tengelyek

Holtjáték mentes hajtás rendszer A DIREKT HAJTÁSÚ NYOMATÉKMORNÁL NINCS HOLTJÁTÉK
Későbbiek során NINCS áthajtásbeli mechanikai kopás

Szögelfordulás ellenőrzés +/- 5” pontosságú abszolút (lineáris szögelfordulás) 
mérésű Heidenhain RCN238 enkóder



G8 smart & Ind 4.0 technology

SMarT

IPAR 4.0

pontosság
&

megbízhatóság



G8 pontosság: tengely-elmozdulásbeli hibák

- Nagy sebességű 
elmozdulásoknál jelentős 
hőterhelés lép fel a 
golyósorsókon (anyán, 
csapágyazásoknál).

TPC: Hő hatására történő méretváltozás mérése, 
kompenzációja



G8 pontosság: lineáris vezetékek

Nagy sebességű 
elmozdulásoknál jelentős 
hőterhelés lép fel a lineáris 
vezetékeken

AAC: Hő hatására történő méretváltozás 
mérése, kompenzációja vezetékeken



G8 megbízhatóság

SMarT

Ind 4.0



FŐORSÓ VIBRÁCIÓ FELÜGYELET - SVS (Spindle Vibration Supervision)

3 beavatkozási szinten történő főorsó vibráció ellenőrző rendszer

Első szint elérésekor: 
- Figyelmeztető üzenetet a vibráció jelentkezésekor, 
Beavatkozás: rendszer értesíti az üzemeltetőt. 
Előidéző ok: Nem megfelelő technológia alkalmazása

Második szint: 
- Hibaüzenetet mutatása, 
Beavatkozás: 
- A rendszer csökkenti orsó sebességét és előtolás nagyságát. 
Előidéző ok:  Nem megfelelő technológia alkalmazása 

Harmadik szint: 
- A rezgésszint eléri a 3. szintet a gép azonnal leáll
megelőzve a szerszám törést, orsó tönkremenetelt.
Előidéző ok: Ütközés

G8 megbízhatóság



Industrie 4.0 ELŐNYÖK
Tények:
-Magas gép bekerülési költség, nagy értékű gyártmányok

Elvárások:
- Magas minőség és alacsony db idő 
- Gyártáson kívüli idők minimalizálása
- Gép üzemképességének, megbízhatóságának biztosítása

Gépgyártói megoldás:
-Főbb komponensek szenzorokkal való ellátása
(vibráció, gyorsulás, hőmérséklet, folyadékszintek, stb.)
-Internet, Big Data algoritmusok, Adatbázis analízis

Lehetséges kimeneti információk:
- Komponensek élettartam felügyelete
- Megbízható hiba előrejelzések
-Megfelelő mennyiségű kenőanyag a komponenseknél
- Energia menedzsment



Felhasználói előnyök:
Élettartam felügyelet
Előrejelző karbantartás
Lecsökkentett leállási idő
Megnövelt garancia idő
Lecsökkentett költségek
Biztonságos, tervezhető gyártás

Gépgyártó előnyei: 
Valós idejű gépfelügyelet
Megelőzött gépleállás
Hibamentes gép - Erős márkanév
Valós információ a további 
fejlesztésekhez

Industrie 4.0 ELŐNYÖK



G8 pontosság: Kinematikai mérőciklus

A billenő körasztal tengelyeinek relatív Mérési ciklus a kompenzációra 
helyzete a 3 lineáris tengelyhez képest

Gyorsan és pontosan elvégezhető kalibrálás



G8 Főorsó (I.) – 15.000 rpm

V100 A15

> Dupla tekercselésű

szinkronizált

> 15.000 rpm

> 135/180 Nm  S1/S6(40%)

> 27/39 kW S1/S6(40%)



G8 Főorsó (II.) – 20.000 rpm

V100 A20

> Dupla tekercselésű

szinkronizált

> 20.000 rpm

> 85/120 Nm  S1/S6(40%)

> 25/35 kW S1/S6(40%)



G8 szerszám management

Szerszámtárak 
1 egységgel 32, 48, 60 szerszám tárolására
2 egységgel 64 (2x32), 96 (2x48), 
120 (2x60) szerszám tárolására

Szerszámtár elhelyezés a gép hátsó részén A gép felszerszámozása hátulról történik

SMART TOOL: az interfész panel kezeli művelet után Az emberi hibák elkerülése,
a szerszámokat csökkenti a leállási időt
Ellenőrzi a szerszámok megfelelő pozícióit



G8 forgács management

Magas minőségű rozsdamentes Könnyen tisztán tartható
Burkolatú munkaterület

Egyenes oldal lemezek, Forgács eltávolítás munkatér mosással
sarok nélküli kialakítás

Forgács kihordó az asztal alatt Nagy mennyiségű forgács gyors eltávolítása



G8 forgács management

Munkatér lemosók4 x szerszám hűtés 2 x levegő befújás


