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Детали за машината 

Дел Слика   Појаснување 

 

 
Наменски 
кревет 

 

Машинскиот кревет е изработен од 
правоаголни цевки со дебели ѕидови, 
кои заедно со голем број напречни 
греди, обезбедуваат одлично ниво на 
цврстина и 
отпорност на вибрации. 

 

Високопрец
изни 
линеарни 
водичи за 
зголемена 
цврстина 

 

 

Поради зголемената стабилност и 
цврстина, тие обезбедуваат голема 
точност на порталот и голема брзина 
на движење на вретеното долж оските 
X, Y, Z. Големата точност на 
обработката и трајноста на работата на 
машината се постигнуваат без загуба 
на параметри за точност. 

 

 
Парчиња со 
висока 
прецизност 

 

Се овозможува прецизно движење на 
порталот, дебеломерот и вретеното по 
оските X, Y и Z користејќи CNC за сложени 
производи со висок степен на 
точност 

 

 

Спирално 
гребло -  X и 
Y акси 

 

 

Движењето по X и Y оските користи 
спирално гребло. Ова решение 
овозможува да се постигнат 
перформанси со голема брзина без да 
се наруши точноста на третманите. 



 

 

Вакуумска 
работна 
површина 
со "Т" - 
жлебови за 
механичка 
монтажа 

 

 

Алуминиумска работна површина 
покриена со пластика отпорна на абење, 
специјално дизајнирана за употреба со 
вакуум пумпа. Оваа табела ви 
овозможува брзо и трајно да го 
инсталирате работното парче. Исто така, 
работното парче на табелата може 
механички да се фиксира со стеги; 
поради ова, масата е поделена на 4 зони 
со употреба на Т-профили. 

 
 
 
Electroshpind 
el 3.2kw - 
18,000 rpm / 
min "HQD"  

 

Дизајнот на вретеното се заснова на 
најдобрите идејни решенија на 
водечкиот светски производител на 
вретено - HSD (Италија). Големата 
ротациона брзина (18,000 вртежи во 
минута) и оптималната моќност (3,2 
kW) овозможуваат преработка на 
делови изработени од дрво, како и 
иверица, медијапан, пластика, акрил 
стакло и други материјали за 
производство на мебел, врати, 
рекламирање и сувенири со висок 
квалитет. 

 
 
 

 
Сензор 

 

 

 

Мерење и калибрација на должината на  
алатките 

Врши автоматска контрола на должината на 

алатот и овозможува, при започнување со 

работа, брзо да ги внесете податоците на 

површината на табелата (Z = 0) и висината на 

материјалот. Овозможува брзо внесување на 

параметрите, заштита на површина на табела 

што ја зголемува продуктивноста на машината 

и нивото на безбедна работа. 

Степер 
со 
висока 
прецизн
ост 

 

 

За да се движат по сите оски, 
индустриските степер-мотори се 
користат во дизајнот на машината, чија 
точност и сигурност обезбедува 
непречена работа и постојано висок 
квалитет на производот. 

 
 
 

Контролна 
табла NC 
studio 

 
 

 

 

Сигурен, современа контролен табла за 
вклучување на машината со компјутер. 
Ви овозможува да прилагодите г-код 
во режимот на работа, да управувате 
со сите движења на машината 
директно од компјутер, да стартувате 
програми, да гледате симулации што 
овозможуваат откривање на грешки 
што може да се случиле 



/ 

за време на процесот на  обработката. 

 
 

 
Единица за 
собирање 
прашина и 
аспирација 

 

Во основната верзија, машината е 
опремена со заштитно покритие што ви 
овозможува да ги поврзете единиците 
за собирање прашина и ефикасно да ги 
отстраните правот и чиповите од 
пределот за третман. Машината е 
опремена со единица за отстранување 
прашина, што има несомнена предност 
пред машините на другите 
производители. 

 
 

 
Софтвер 
«ArtCAM» 

 

 

Со ArtCAM можете да симулирате и 
обработувате модели 2D и 3D брзо и 
лесно. Ова е систем на влезно ниво и 
затоа потребно е минимум знаење за 
обработка на корисникот; тој е идеален 
за неискусни корисници. ArtCAM ви 
овозможува да направите гравура, 
метална обработка, резба на дрво и 
многу повеќе. 

 

 

 
 


