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Cod / Descriere Cantitate
9030650 1
CENTRU VERTICAL DE PRELUCRARE CU COMANDA NUMERICA mod. EKO 2.1
Centru vertical de prelucrare cu comandă numerică pentru prelucrarea panourilor cu lungimea prelucrabilă ȋn
"X"de 2600 mm și lațimea prelucrabilă ȋn "Y" de 900 mm.
SISTEM DE REFERINTA PANOURI
Pre-poziționarea longitudinală (X) a panoului este realizată ȋn zona de ȋncărcare cu ajutorul unui opritor aflat
ȋn poziție fixă pe latura SX a mesei de lucru principale; referință panoului pe X (originea) este realizată
automat de o fotocelulă laser; aceiași fotocelulă efectuează apoi măsurarea lungimii reale a panoului, dacă
această operație este prevăzută ȋn programul piesei.
In cazul neconcordanței ȋntre lungimea piesei și lungimea măsurată efectiv de program mașina nu va executa
nicio prelucrare.

STRUCTURA MASINII
Batiu din oţel normalizat şi sablat cu coloană complet prelucrată pe latura anterioară şi posterioară pentru
aplicarea ghidajelor de rulare cu patine cu bile recirculabile.
Această coloană este proiectata pentru a permite montajul grupurilor de lucru atât pe latura anterioară.
GRUP DEPLASARE PANOU
Grup deplasarea panou ȋn lungul axei "X" cu două ghiare independente care menţin blocată piesa în timpul
fazei de prelucrare.
Deplasarea pe axa “X” a celor două ghiare este realizată de două motoare “brushless” independente.
Ghiarele sunt dotate cu un sistem de măsurare a grosimii piesei care permite modificarea în timp real a
valorii din program garantând astfel precizia de prelucrare pe axa “Z”.
Deschiderea ghiarelor şi blocarea panoului este complet automată, în limitele : 10-80 mm grosime panou.
MASA DE LUCRU
Masa de lucru, ȋn corespondență cu grupurile operatoare, este realizată dintr-o serie de role cauciucate și
rectificate care garantează cota “zero” faţă de grupurile operatoare.
Pe latura opusă acestui grup este instalat un sistem de contrapresiune care menţine panoul poziţionat perfect
în maşină. Poziţionarea grupului de contrapresiune este realizată de un motor “brushless” care permite
adaptarea automată la grosimea panoului de prelucrat.
Inălțimea mesei de lucru de la pardoseală : 780 mm (+/- 10 mm).
INSTALATIE ELECTRICA SI ELECTRONICA
Instalaţie electrică şi electronică cu grad de protecţie IP 54,  completă cu toate elementele de putere pentru
controlul axelor (maşină standard 5 AXE)
Toate motoarele sunt “brushless” cu acţionări relative, transmit semnale digitale şi respectă normativa CE şi
E.M.C. (compatibilitate electromagnetică) în vigoare.
TRASFORMATOR SI ALIMENTATOR
Trasformator şI alimentator electronic pentru tensiunea 380-415 V (+/-10%) 50/60 Hz.

CONDITIONATOR DE AER PENTRU TABLOUL ELECTRIC
Asigură o temperatura de funcționare constanta de 40ºC.
TELESERVICE
Mașină este dotată cu sistem de tele asistență care permite din partea serviciului de asistență un acces direct
la controlul numeric al maşinii. Permite, astfel verificarea datelor maşinii, a programelor folosite, a
semnalelor input/output, variabilelor de sistem şi de actualizare software.
*Serviciu Teleservice gratuit pentru perioada de garanţie.



DIMENSIUNI PRELUCRABILE ALE PANOURILOR
X - Lungimea minimă 200 mm

[160 mm pentru un raport lățime(Y)/lungime(X) <= 0,75 (prelucrări verticale]
- Lungimea maximă 2600 mm (opțional 3200 mm)

Y - Inălţimea minimă 35 mm
- Inălţimea maximă 900 mm (cu prelucrare pe 4 laturi)

Dimensiune maximă panou 1100 mm
Z  - Grosime minimă 10 mm

- Grosime maximă 80 mm
Greutate maximă panou : 50 kg
CAMP DE LUCRU SCULE (dimensiuni min. - max. se referă la axa sculei)
Pe lungime (X)
Găurire 0                 2600 mm
Frezare cu electromandrina 0                 2600 mm (cu repoziţionare morsă)
Canale în direcţia X cu lama 0                 2600 mm (cu repoziţionare morsă)
Pe lăţime (Y)
Găurire 0                 900 mm
Frezare cu electromandrina 0                 920 mm
Canale în direcţia X cu lama 25               900 mm
Pe grosime (Z)
Găuri orizontale 0                  35 mm
Viteza deplasare axe: X=25 m/min, Y=60 m/min, Z=20 m/min, Viteza vectoriala X-Y=65 m/min
EDITOR bSOLID
Software multidocument în ambient Windows care permite proiectarea produsului final, definirea
prelucrărilor, definirea mesei de lucru, simularea prelucrărilor piesei pe modelul 3D al maşinii şi generarea
programului maşină.
Prevede următoarele funcţionalităţi :
● Ambient CAD 2D complet cu :

o Comandă pentru definirea de geometrii şi teste pe suprafeţe şi feţe 2D complet cu instrumente
tipice pentru desen (linii, polilinii,  arce, cercuri, elipse, poligoane) şi pentru modificarea
acestora (deplasări, rotaţii, scale, copie simetrică …..)

o Intrumente de cotare
o Definirea de feţe personalizate verticale, înclinate şi curbe pornind de la geometria desenată
o Modalitate parametrică (posibilitate de legare obiecte cu formule şi condiţii

● Instrumente generale de gestiune (copy, paste, back / forward) şi de vizualizare a proiectului (zoom,
rotaţie vedere, vedere pe feţe definite) intotdeauna disponibile

● Import de fişire în format DXF, CIX şi BPP
● Comenzi pentru definirea frezărilor, găurililor şi tăierilor pe feţe plane verticale, orizontale, înclinate
şi curbe cu posibilitate de lucru pe faţă în manieră simplificată 2D
● Comenzi pentru crearea de excavări 2D simple (ex. realizare de excavări pe piese)
● “Wizard” de creare programe : comandă inovativă pentru crearea automată de programe pe bază de

reguli de asociere automată între geometrie şi scule
● Gestiune independentă a mai multor maşini
● Gestiunea prelucrărilor unităţii în 5 Axe numai în poziţionare
● Gestiunea ciclurilor de palapare
● Crearea de “macro” utilizator
● Simulare 3D a prelucrărilor piesei cu vizualizarea materialului indepărtat
● Ambient pentru gestiunea sculelor complet cu :

o Creare personalizată a sculelor (freze, burghie, lame şi forma lor în 3D)
o Definirea şi dotarea agregatelor (atât ca listă cât şi generice)
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o Instrumente de copiere şi căutare scule (freze, burghie şi lame), agregate sau deflectori
o Definirea de secvenţe de prelucrare
o Ambient pentru definirea regulilor de prelucrare automată

● Ambient grafic 3D pentru dotarea maşinii : permite încărcarea sau descărcarea magaziilor de scule cu
vizualizarea imediată a gabaritului sculelor, agregatelor şi deflectorilor

● Ambient grafic 3D pentru dotarea mesei de lucru care include:
o Vedere a modelului 3D real şi fidel a maşinii utilizate
o Gestiune a stocului de module de vacuum şi morse
o Poziţionare realistă a meselor de lucru şi a cărucioarelor instalate pe maşină
o Poziţionare semiautomată optimizată a mesei de lucru cu parametrii de configurare relativi

● Simulare realistă a prelucrării piesei pe masa maşinii, care realizează:
o Simularea dinamică reală a maşinii fără a fi efetiv în funcţiune
o Simularea în 3D a prelucrării piesei cu vizualizarea materialului îndepărtat
o Verificarea fiecărui tip de coliziune între toate elementele maşinii: scule, electromandrine, agregate,

mese de lucru, cărucioare, contra şabloane, uniclamp şi piese de prelucrat anticipând orice posibilă
eroare a prelucrării efective

o Calculul timpului real de execuţie a piesei pe maşină

PC pentru controlul maşinii
Personal Computer cu procesor Intel i5 de ultimă generaţie (> 2 GHz), memorie RAM 4Gb, hard-disk 500
Gb, unitate DVD/ROM, tastatură, mouse, monitor color 19”, complet cu sistem operativ Windows.
SISTEME DE SIGURANTA
Pentru o totală siguranță a operatorul, mașina este dotată cu un sistem de protecție cu carter pentru a
ȋmpiedica accesul ȋn zona de lucru.
Sistemul este ȋn conformitate cu cerințele principale ale Directivei mașini 2006/42/CE.
DOCUMENTATIE UTILIZATOR în limba română
● Instrucţiuni de utilizare și ȋntreținere maşină
● Instrucţiuni pentru utilizarea software-ului
● Scheme electrice şi pneumatice
● Catalogul cu piese de schimb
● Declaraţia de conformitate la Directiva 2006/42/CE
7212856 1

GRUP DE GAURIRE BH 23 L
Unitate de lucru în grad să primească până la 23 scule independente, pentru găuriri singulare şi multiple pe faţa
superioară a panoului şi realizarea de canale în direcţia “X”
Grupul este compus din :
● n.14 mandrine verticale indipendente cu interaxa de 32 mm, din care 7 dispuse în direcţia "X" şi 7 în direcţia

"Y";
● n. 4 mandrine orizontale independente cu dublă ieşire, dispuse la interaxa de 32 mm, din care 3 orientate în

direcţia "X" şi 1 în direcţia "Y";
● n. 1 lama circular diam. 120 mm pentru canale în direcţia axei X (tăiere utilă 25 mm);
Unitatea este predispusă pentru instalarea unei electromandrine.
Este inclusă o carcasă pentru aspiraţia aşchiilor.
7212854 1

ELECTROMANDRINA 5.5 kW, prindere ISO 30, răcire cu aer
Caracteristici principale:
● 5.5 kW (7,4 HP) de la 12.000 la 15.000 rpm în serviciu S1; progresie liniară a puterii;
● Viteză de rotaţie de la 1.000 la 24.000 rpm programabilă din CN;
● Rotaţie Dx și Sx;
● Deplasarea ȋn poziția de lucru este realizată de o axă gestionată de CN. Acționare prin șurub cu bile

recirculabile și ghidaje liniare cu patine cu bile recirculabile. Este inclusă o carcasă pentru aspiraţia aşchiilor.
Gura de aspirație este ȋnchisă automat atunci cȃnd electromandrina nu este ȋn funcțiune.
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● Diametru maxim scule: 80 mm
● Greutate maximă scule: 6 kg
7291172 1

MAGAZIE DE SCULE tip revolver cu 8 posturi
Permite a avea ȋntotdeauna la dispoziție pȃnă la 8 scule și/sau agregate
Caracteristici tehnice:
● interaxa ȋntre port-scule: 113;
● numărul maxim de scule: 8 scule cu diametrul de 100 mm
● greutate maximă sculă sau agregat: 7,5 kg;
● greutate totală maximă scule: 32 kg
7270076 2

PORT-SCULA ISO 30 pentru pensetă ERC32 - rotație DX
Pentru scule cu coadă cilindrică cu diametrul de la 6 la 20 mm
*Viteza maximă de rotație: 24.000 rpm
7270077 1

PORT-SCULA ISO 30 pentru pensetă ERC32 - rotație SX
Pentru scule cu coadă cilindrică cu diametrul de la 6 la 20 mm
*Viteza maximă de rotație: 24.000 rpm
3407070 2

PENSETA ELASTICA ERC32 – diametru 12-11 mm
Echipează port-scula ISO 30
3407065 1

PENSETA ELASTICA ERC32 – diametru 16-15 mm
Echipează port-scula ISO 30

7530213 1
LICENTA SUPLIMENTARA bSolid
Permite instalarea şi utilizarea software-ului bSolid pe un PC suplimentar.

PRET TOTAL € 56.000,00

VINZATOR, CUMPARATOR,

BIESSE SpA
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