
Okuma ACE Center MB-46VAE

Tříosé svislé frézovací centrum 

Koncepce

ACE Center = Accuracy/Speed/Power Communication Ecology

Stroje řady jsou přesná tříosá centra, která vyhoví vašim požadavkům na produktivitu, kvalitu 
opracování a snadnou obsluhu.

Dlouhodobě stabilní obrábění

Thermo-Friendly Concept je technologie kontroly teplotních deformací zahrnující 
mechanickou strukturu stroje, krytování, chlazení a aktivní teplotní kompenzaci. Díky ní jsou 
všechny klíčové komponenty rozměrově stabilní i při změnách okolní teploty a je možné 
vynechat zahřívací cyklus. Zvýšení okolní teploty o 8°C způsobí rozdíl 8 / 10 μm (změřeno na 
MB-46V a MB-56V / MB-66V během 24 hod).

Přesnost (testovaná dle ISO 230-2)

• Dvoustranná přesnost nastavení polohy osy X-Y-Z: 1,7 - 2,4 - 2,2 μm na zdvihu 560 – 
460 – 460 mm



• Dvoustranná opakovatelnost nastavení polohy osy X-Y-Z: 1,0 – 1,3 – 1,0 μm na zdvihu 
560 – 460 – 460 mm

• Rovinnost 6 μm na ploše 800 x 500 mm
• Kruhovitost 1,65 μm na průměru 150 mm; 2 m/min

Rychlost

V porovnání s předchozí generací stroje byly sníženy vedlejší časy o 35 %. Rychloposuv stroje 
je 40/32 m/min (X a Y / Z), výměna nástroje trvá 1,2 sec, náběh a zastavení vřetena za 1,2 sec 
(0 – 8.000 ot/min). Stroj je možno volitelně vybavit vřeteny s vyššími otáčkami (opce) než 
standardních 8.000 ot/min, a to 15.000, 20.000, 25.000 a 35.000 ot/min.

Výkon

Konstrukce nosných dílů stroje je pomocí FEM analýzy tuhostně vyvážená pro výkonové 
obrábění. Tuhost zvyšuje také sloučení konzoly uložení pohonů s rámem stroje a minimalizace 
převisu vřetena od vedení osy Z.
Výkon frézování je 504 cm3/min osmibřitou čelní frézou ø80 mm nebo 672 cm3/min hrubovací 
stopkovou frézou ø20 mm (mat. S45C) při použití rychlejšího 15.000 ot/min vřetena (opce).

Komunikace

• Řídicí systém OSP-P300M je vlastním systémem firmy Okuma, což jí umožňuje zavádět 
funkce přímo určené jejich strojům. Jednou z významných vlastností systému, klíčovou 
pro mnoho zákazníků, je např. schopnost stroje navázat na poslední blok po přerušení 
chodu programu.

• Okuma je také výrobcem vlastních elektromotorů, pohonů a odměřování. Všechna 
odměřování jsou ve standardu (již od roku 1963) absolutní, a odpadá tím nutnost najíždět 
po spuštění stroje do referencí. Vlastním vývojem všech rozhodujících uzlů Okuma přebírá 
plnou odpovědnost za jejich součinnost, a tedy celkovou funkci stroje. To je význam hesla 
One Source. First Choice.

• Snadno ovladatelný panel s 15“ dotykovou obrazovkou odolnou proti poškrábání zobrazí 
mnohem více informací než dříve.

• Panel disponuje rozhraním Ethernet a USB, kapacita vnitřní paměti je 2 GB.

Hi-tech mechatronické prvky

• Hi-Cut Pro – nastaví rychlosti a zrychlení pro ostřejší hrany a plynulejší zaoblení
• Hi-G Control – nastaví zrychlení a zpomalení pohonů os pro omezení vibrací a rychlejší
• Super-NURBS (opce) – speciálně vyvinutá funkce zpracování zakřivených ploch pro 

vysokorychlostní a přesné a kvalitní obrobení jakéhokoliv tvaru. Naprogramovanou dráhu 
nástroje upraví tak, aby se nástroj pohyboval plynule bez náhlých změn, které způsobují 
otřesy a vibrace. Tato funkce je nepostradatelná pro obrábění forem.

• Machining Navi M-g (opce) – Systém potlačení vibrací adaptivní změnou otáček vřetene 
pro přesun obráběcího procesu do stabilní oblasti řezných podmínek. Systém nabídne 
několik řezných rychlostí k volbě.

• Machining Navi M-i (opce) – Systém potlačení vibrací adaptivní změnou otáček vřetene 
pro přesun obráběcího procesu do stabilní oblasti řezných podmínek. Systém automaticky 
mění otáčky vřetena.

• Collision Avoidance System (opce) – Kontrola kolizí v reálném čase pro automatický 
nebo manuální režim na základě 3D modelu obrobku a nástrojů.

• Advanced One-Touch IGF (opce) – Jedna obrazovka ukazuje aktuální pozici, 3-D 
simulaci, seřizovací listy (možnost importu z Excelu) a další. Snižuje se nutnost přepínání 
obrazovek a pohybů kurzorem. Vytvářet program a editovat další operace je možné přímo 
z listu procesu. Obsluha je snadná a odpadá nutnost pamatovat si G a M kódy.

• One Touch Spreadsheet (opce) – umožňuje použít tabulky programu Excel přímo v 
systému

Ekologie a ergonomie

• vložení a vyjmutí nástrojů lze provést z přední části stroje
• žádné prvky údržby nejsou soustředěny po stranách stroje



• doširoka otevíratelné dveře
• automatický dvoupaletový zakladač (opce) umístěný po straně stroje předsune paletu 

dopředu k čelní rovině stroje pro snadnější přístup
• odstraněna hydraulická jednotka – tišší elektrické zakládání nástrojů do zásobníku
• plně zakrytovaný stroj (včetně stropu)
• použity úsporné motory PREX
• Motory PREX (Permanent magnet interpolation reluctance motor with multilayer slit 

structure) jsou určeny pro vestavbu do vřeten obráběcích strojů. Jsou efektivnější a 
výkonnější díky velkému počtu štěrbin a malému množství permanentních magnetů na 
rotoru. Díky tomu mohou být kompaktnější a mají menší setrvačné hmoty. V porovnání s 
předchozí generací indukčních motorů jsou úspornější o 5 – 13 %. Tyto motory získaly 
pro svůj výjimečně úsporný provoz ocenění Japonské Strojní Federace.

Technická data

Pracovní stůl

Velikost upínací plochy 1000 x 460 mm

Max. zatížení stolu 700 kg

Rozsah pojezdů os

Osa X 762 mm

Osa Y 460 mm

Osa Z 460 mm

Posuvy

Rychloposuv X/Y: 40; Z: 32 m/min

Max. pracovní posuv 32 m/min

Pracovní vřeteno

Rozsah otáček 50 - 8000 (15000 / 20000 / 25000 / 35000) ot/min

Upínací kužel No. 40 (40 / HSK-A63 / HSK-A63 / HSK-F63)  

Výkon motoru 11/7.5 (22/18,5; 30/22; 15/11; 15) kW

Vzdálenost vřeteno-stůl 150 - 610 mm

Nástrojový zásobník

Počet nástrojových míst 20 (32)  

Max. průměr nástroje 90 mm

- při volných vedlejších místech 125 mm

Max. délka nástroje (od konce vřetena) 300 mm

Max. hmotnost nástroje 8 kg

Strojní data

Výška 2746 mm

Šířka 2160 mm

Hloubka 2805 mm



Hmotnost 6300 kg

Další úkony zahrnuté do ceny

• Instalace a uvedení do provozu u zákazníka, uzavřené potvrzením předávacího protokolu.
• Zaškolení obsluhy na stroji.
• Bezplatná účast dvou osob na programovacím kurzu.


