MORI-SAY TMZ642CNC

TECHNICKÁ DATA

new generation

Počet CNC řízených os
Standard
24
Příslušenství
48
Rozměr tyčového materiálu
Kruhového průřezu
mm
Ø 42
Šestihranného průřezu
mm
Ø 36
Max. délka materiálu
mm
4 000
Max. délka podání materiálu
mm
180
Rozměr tyčového materiálu (při použití automatického zásobníku tyčí –
stroj bez podávacích trubek)
min
max
Průměr tyče pro upínací kleštinu SK52BZI HAINBUCH mm
Ø 16
Ø 48
Průměr tyče pro upínací kleštinu SCHÜTTE 42 typ 9112E mm
Ø 15
Ø 45
Průměr tyče pro upínací kleštinu SCHÜTTE 32 typ 9070E mm
Ø 13
Ø 37
Vřetena osy SP1 – SP6
Počet
6
Roztečný průměr
mm
340
Max. otáčky
ot/min
5 000
Jmenovitý výkon
kW
7
Krouticí moment Mn na vřeteně stroje při 1000 ot/min Nm
66,8
Převodový poměr motor / vřetena
2
Ztrátový čas – Tz
s
0,7 – 1
Podélné suporty osy W1 – W6
Počet
6
Max. rychlost
m/min
30
Max. síla
N
3 400
Max. prac. zdvih
mm
360
Převodový poměr motor / kuličkový šroub
1
Stoupání kuličkového šroubu
mm
10
Křížové suporty osy X1 – X5, Z1 – Z5
Počet (I., II., III., IV., V. pol.)
5
Max. rychlost v podélném i příčném směru
m/min
15
Zdvih v podélném směru – osy Z1 – Z2
mm
160
Zdvih v podélném směru – osy Z3 – Z5
mm
120
Max. síla v podélném směru – osy Z1 – Z5
N
3 700
Zdvih v příčném směru – osy X1 – X5
mm
80
Max. síla v příčném směru – osy X1 – X2
N
3 700
Max. síla v příčném směru – osy X3 – X5
N
2 900
Stoupání kuličkového šroubu
mm
5
Upichovací suport osa X6
Max. rychlost
m/min
15
Max. síla
N
2 900
Zdvih
mm
66
Stoupání kuličkového šroubu
mm
5
Výrobce
TAJMAC-ZPS, a. s.
třída 3. května 1180
763 02 Zlín, Malenovice
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 577 532 072
Fax: +420 577 533 626
www.tajmac-zps.cz
e-mail: info@tajmac-zps.cz

Holding
TAJMAC-MTM, S. p. A.
Via Gran Sasso 15
20092 Cinisello Balsamo (Mi)
ITALY
Tel.: + 39 02 66017878
Fax: + 39 02 66011457
www.tajmac-mtm.it
e-mail: tajmac@tajmac-mtm.it

TIGRIS, s. r. o., Zlín 4/2017

Popis vyobrazení a číselné údaje nemusí vždy souhlasit s posledním provedením stroje.

Nástrojový suport PICK-UP osa U6, (osa V6 opce)
Max. rychlost v příčném směru osa U6
m/min
15
Max. síla v příčném směru – osa U6
N
2 900
Zdvih v příčném směru – osa U6
mm
80
Zdvih – osa V6 (opce)
mm
106
Max. počet nástrojů
3
Max. počet pevných nástrojů
3
Max. počet rotačních nástrojů
2
Stoupání kuličkového šroubu
mm
5
CNC nástrojové suporty XY osy X2 – X5, Y2 – Y5 (volitelné opce stroje)
Počet (II., III., IV., V. pol.)
4
Max. rychlost
m/min
15
Zdvih – osy X2 – X5
mm
80
Max. síla – osy X2 – X5
N
500
Zdvih – osy Y2 – Y5
mm
108
Max. síla – osy Y2 – Y5
N
500
Stoupání kuličkového šroubu
mm
5
Protivřetena osy SO1 – SO6
Počet
6
Max. otáčky
ot/min
6 000
Krouticí moment rychlovrtání a vystružování
Nm
9
Krouticí moment závitořezu a pohonu PICK-UP
Nm
20
Převodový poměr motor / osový nástroj
1
Rotační pohony opcí (poháněné nástroje) osy STO1 – STO6
Počet
6
Jmenovité otáčky motoru nN
ot/min
4 500
Jmenovitý kroutící moment motoru MN
Nm
5
Manipulátor odvodu dílců
Úhel natočení ramene
°
138
Posuv v podélném směru
mm
225
Výsuv chapadla
mm
125
Úhel rozevření čelistí chapadla
°
36
Max. hmotnost dílce
kg
0,5
Rozměry stroje
Výška osy vřetenového bubnu od podlahy
mm
1 369
Celková délka stroje
– s vedením materiálu bez elektroskříně
mm
7 142
– bez vedení materiálu a bez elektroskříně
mm
4 296
Výška stroje
mm
2 771
Šířka stroje
mm
2 024
Hmotnost stroje (bez vedení materiálu a dopravníku třísek se sedimentační nádobou,
24 řízených os, bez příslušenství a olejových náplní
kg
10 750
Rozměry elektroskříně
Délka
mm
3 400
Výška
mm
2 260
Šířka
mm
600
Hmotnost elektroskříně
kg
1 000
Hmotnost sedimentační nádoby
kg
270
Hmotnost dopravníku třísek
kg
480

ŠESTIVŘETENOVÝ SOUSTRUŽNICKÝ AUTOMAT

MORI-SAY TMZ642CNC
new generation



Vysoká přesnost při hromadné
a sériové výrobě



Vysoká tepelná stabilita



Tuhost srovnatelná s vačkovými stroji



6 nezávislých AC pohonů vřeten



Celkem 26 CNC řízených os



22 přídavných CNC os pro řízení
zvláštního příslušenství



2 řídící CNC systémy SIEMENS
SINUMERIK 840D solution line



Vlastní technologický software TMis



Velký výběr a flexibilita
rychlovýměnných nástrojových držáků



Pneumatické ovládání pomocných funkcí



Hydraulické ovládání zajišťování
vřetenového bubnu



Odpovídá směrnicím Rady EU 89/392
EEC

MORI-SAY TMZ642CNC

ŠESTIVŘETENOVÝ SOUSTRUŽNICKÝ AUTOMAT

new generation

MECHANISMUS UPÍNÁNÍ A PODÁVÁNÍ MATERIÁLU
A PŘETÁČENÍ VŘETENOVÉHO BUBNU

VŘETENOVÝ BUBEN

PRACOVNÍ
PROSTOR STROJE

MOTORY POHONŮ
PODÉLNÝCH SUPORTŮ

MOTORY POHONŮ
VŘETEN

Až 48 CNC řízených os

PNEUMATICKÉ
VYBAVENÍ

Každé vřeteno je poháněné externím
AC pohonem a tak není třeba:
– zpětné přetočení vřetenového
bubnu po zhotovení 6 kusů
– připojování a rozpojování AC
pohonů při každém přetáčení
– chlazení bubnu od ztrátového tepla
generovaného elektrovřeteny
– přívod energie k elektrovřetenům
přes rotační sběrnici

SEDIMENTAČNÍ NÁDOBA
S DOPRAVNÍKEM TŘÍSEK

Pokrokové technické řešení vyvinuté našimi
konstruktéry a chráněné patentem dovoluje
nezávislé řízení otáček každého vřetene a přesné
rozdělení výkonu na každý AC pohon vřetena
v návaznosti na podmínky obrábění požadované
jednotlivými zákazníky. Současně absolutní
nezávislost každého vřetena umožňuje využít
jakýkoliv způsob obrábění, včetně operací
vyžadujících zastavení a orientaci vřeten, což vytváří
z TMZ642 skutečné multifunkční obráběcí centrum.
Pro usnadnění programování byl vyvinut
vlastní technologický software TMis.

VŘETENOVÁ SKŘÍŇ



Ovládací panel

POHONY KŘÍŽOVÝCH
SUPORTŮ



Pracovní prostor

ZÁKLADNA

SKŘÍŇ POHONŮ



OVLÁDACÍ PANEL

Řídicí moduly pohonů SIEMENS

STANDARDNÍ VERZE
– Zpevňování vřetenového bubnu
3 věnci s čelním ozubením
– Dva řídící CNC systémy Siemens
SINUMERIK 840D solution line
– 6 motorů vřeten
– 6 podélných suportů
– 5 křížových suportů
– 1 upichovací suport
– 1 osa pro přetáčení bubnu s podáváním
tyčí v 1. pracovní poloze
– Celkem 26 CNC řízených os a 22 přídavných
CNC os pro řízení zvláštního příslušenství
– Motory a pohony s plynulým řízením
otáček SIMODRIVE firmy SIEMENS
– Pomocné funkce ovládány
pneumaticky nebo hydraulicky

VOLITELNÉ VYBAVENÍ


Mobilní sedimentační nádoba zasunutá
do základny stroje – tradiční řešení
TAJMAC-ZPS



Srdce stroje: vřetenový buben a těleso podélných
suportů



Motorizace pohonů vřeten
a osových nástrojů



Vřetenová skříň
s vřetenovým bubnem



Tandemové uspořádání skříně pohonů:
– sekce pohonů osových nástrojů
– sekce pohonů podélných suportů
– sekce pohonů vřeten

– Pick-up vřeteno s CNC řízenými otáčkami
a hydraulicky ovládaným upínáním kleštiny
– Nástrojový suport pro obrábění ze
strany úpichu se 2 osami (U6 a V6)
a nástrojovým držákem (3 nástroje)
– Zařízení pro radiální a osové vrtání
a frézování ze strany úpichu
– Poháněné nástroje s CNC řízenými otáčkami
– Křížové suporty s osou Y
v polohách 2, 3, 4 nebo 5
– CNC poháněné nástroje pro vnitřní
obrábění a tvorbu závitů
– CNC poháněné nástroje pro příčné
a podélné obrábění z křížových suportů
– Manipulátor pro odebírání dílců z vřetene pick-up
– Dopravník dílců
– Podávání tyčí ve 4. pracovní poloze
– Velký výběr dopravníků třísek
– Velký výběr vysokotlakých systémů chlazení
– Velký výběr příslušenství pro vrtání,
vystružování, frézování, řezání závitů,
protlačování a obrábění vícehranů

