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MANURHIN K’MX 916 CLEVER
Innovative technology

MANURHIN K’MX 916 CLEVER
Innovative technology
Dlouhotočný automat MANURHIN K‘MX 916 CLEVER je určen pro produktivní obrábění součástí z tyče
o maximálním průměru 16 mm (volitelně až 20 mm).
Stroj je standardně vybaven dvěma elektrovřeteny s maximálními otáčkami 12 000 ot/min a rotačním
vodicím pouzdrem, synchronizovaným s hlavním vřetenem řemenicemi a řemeny. Devět lineárních
CNC řízených os (X1, X2, Y1, Y2, Y3, Z1, Z2, Z3, Z4) a dvě rotační CNC osy (C1, C2) umožňují obrábět
velmi produktivně i složitější dílce.
Díky konstrukčnímu řešení může stroj pracovat až čtyřmi nástroji současně.

Stroj je vybaven revolverovou hlavou Baruffaldi se 12 pozicemi pro nástroje s uchycením VDI 20, které
můžou být všechny rotační a díky ose Z4 může společně s horní deskou nejen hrubovat a dokončovat
současně, ale může i provádět dvě různé soustružnické operace současně na hlavním vřetenu nebo
dvě různé frézovací operace.
Osová nástrojová deska je také vybavena poháněnými nástroji, které umožňují mimoosé vrtání. Zdvih
vřeteníku lze využít pro soustružení až 220 mm dlouhých dílců na jedno upnutí. Dílce je možné volitelně
vyvádět i skrz sekundární vřeteno. Délka obrobku je u tohoto typu strojů omezena v podstatě pouze
délkou tyče.
Ke stroji dodáváme automatický podavač tyčí pro tří nebo čtyřmetrové tyče s odměřováním a se
zásobníkem tyčí.

KINEMATIKA STROJE

LOPATKA

X1

Pneumaticky ovládaná lopatka je řízena
M-funkcí. Rameno je seřiditelné a umožňuje
odebírání obrobku z hlavního i sekundárního
vřetena podle potřeby obsluhy. Lopatka se
používá pro dílce do délky 160 mm. Delší dílce
(i menší) je možno vyvádět skrz sekundární
vřeteno. Lopatku lze upravit podle typu dílce.
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DOPRAVNÍK TŘÍSEK
Nabízíme univerzální pásový dopravník
pro běžné kovové třísky, případně hrablový
pro drobné třísky jako např. mosaz. Vhodná
volba dopravníku může výrazně usnadnit
obsluhu a údržbu stroje. Dopravník obsahuje
nádrž na chladicí kapalinu a čerpadlo chlazení.

FANUC 31I  MODEL B
Nejnovější CNC řídicí systém od japonské firmy
FANUC s barevnou 10,4“ obrazovkou umožňuje
obsluze snadné programování v kódu ISO.
Veškeré ovládání probíhá v českém jazyce.
Přenos programů z počítače je možný komfortně
prostřednictvím USB, PCMCIA karty, rozhraní
RS 232 nebo Ethernet.

PŘÍVOD VZDUCHU
Stroj MANURHIN K’MX 916 CLEVER vyžaduje tlak
6 barů a jednorázový průtok 350 l/min pro funkci
vyfukování sekundárního vřetena. Vzduchem je
dále ovládáno např. upínání, odebírání obrobků či
podavač tyčí.

MAZÁNÍ
Lineární vedení jsou domazávána automaticky
dávkovačem. Snadná údržba je zajištěna dobrou
dostupností nádrže mazání v otevřené, pro
obsluhu snadno viditelné, boční části stroje.

POHÁNĚNÉ NÁSTROJE
Stroj MANURHIN K’MX 916 CLEVER může být
vybaven na revolverové hlavě až 12 poháněnými
nástroji a horní nástrojová deska u vodicího
pouzdra je osazena převodovkou se 4 poháněnými vřetýnky pro kleštiny ER 16 dosahující až
8 500 otáček (všechny polohy).
Osový nástrojový suport může být volitelně
osazen kromě 3 oboustraných pevných
nástrojových poloh až 3 poháněnými nástroji
proti hlavnímu a 3 poháněnými nástroji proti
sekundárnímu vřetenu. Používáme kleštiny ER
16 a až 12 000 otáček. Obě elektrovřetena jsou v
případě osazení poháněnými nástroji dovybavena
C osami.

PARAMETRY STROJE
Maximální průměr tyče – hlavní vřeteno

Ø 16 (*Ø 20) mm

Zdvih sekundárního vřeteníku

345 mm

Maximální délka obrábění na jeden zdvih

220 mm

Rychloposuv sekundárního vřeteníku

30 m/min

Vrtání hlavního vřetena

Ø 21 (*Ø 23) mm

Maximální průměr tyče – sekundární vřeteno

Ø 16 (*Ø 20) mm

Výkon hlavního elektrovřetena (100% / 30 min)

3,7 / 5,5 kW

Maximální délka dílce uvnitř sekundárního

Maximální otáčky hlavního vřetena

12 000 ot/min

vřetena pro přední odebrání

160 mm

Směr otáčení vřetena

vlevo i vpravo

Max. délka dílce pro vyhození dílce dopředu

160 mm

Zdvih hlavního vřeteníku

220 mm

Vrtání sekundárního vřetena

Ø 21 (*Ø 23) mm

Rychloposuv hlavního vřeteníku

30 m/min

Maximální otáčky sekundárního vřetena

12 000 ot/min

Zdvih nástrojové desky – horizontální X1

90 mm

Výkon sekundárního elektrovřetena (100% / 30 min)

3,7 / 5,5 kW

Rychloposuv nástrojové desky – horizontální X1

30 m/min

Vyvádění dílce středem sekundárního vřetena

volitelné

Zdvih nástrojové desky – vertikální Y1

319 mm

Tlak vzduchu

6 bar

Rychloposuv nástrojové desky – vertikální Y1

30 m/min

Objem nádrže

250 l

Zdvih revolverové nástrojové hlavy X2

90 mm

Průtok

2 x 45 l/min

Rychloposuv revolverové nástrojové hlavy X2

30 m/min

Tlak čerpadla chlazení nástrojů

2 x 3 bar

Zdvih revolverové nástrojové hlavy Y2

50 mm

Napětí

3 x 400 V – 50 Hz

Rychloposuv revolverové nástrojové hlavy Y2

30 m/min

Příkon

31 kVA

Zdvih revolverové nástrojové hlavy Z4

65 mm

Průměr vodiče

16 mm2

Rychloposuv revolverové nástrojové hlavy Z4

30 m/min

Zdvih osové nástrojové desky – horizontální Z3

225 mm

Rychloposuv osové nástroj. desky – horizontální Z3

30 m/min

ROZMĚRY STROJE

2 000 x 1 280 x 1 740 mm

Zdvih osové nástrojové desky – vertikální Y3

305 mm

HMOTNOST STROJE

3 500 kg

Rychloposuv osové nástroj. desky – vertikální Y3

30 m/min

Počet nástrojů

(12 + 10) + (2 x 6)

Rozměr nástroje pro externí obrábění

12 x 12 mm

* volitelná úprava na požadavek

KLEŠTINY A VODICÍ POUZDRA
Pro stroj MANURHIN K’MX 916 CLEVER
používáme pro hlavní i vedlejší vřeteno
kleštiny typu 145E (F25) a doporučujeme
ocelové ultrapřesné kleštiny od renomovaných specializovaných výrobců, vroubkované, hladké, eventuálně s prodlouženým
nosem (LN).

Pro stroj MANURHIN K’MX 916 CLEVER
používáme vodicí pouzdra B260. Doporučujeme vodicí pouzdra s tvrdokovovou
vložkou od renomovaných specializovaných výrobců.

ROZMĚRY STROJE
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KONTAKT
Telefon: +420 577 532 072
Fax: +420 577 533 626
E-mail: info@tajmac-zps.cz
Web: www.tajmac-zps.cz
Popis vyobrazení a číselné údaje nemusí souhlasit s posledním provedením stroje.

