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ADIR B 

CNC κέντρο επεξεργασίας με 2 ελεγχόμενους άξονες (Χ,Υ) και πάγκο επεξεργασίας 
με πνευματική τοποθέτηση 0°/90°/180° 
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Συνολικές διαστάσεις και βάρος 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Μοτέρ ISO 30 : 1.85 kW- Έλεγχος ταχύτητας κινητήρα από 1.000 

έως 12.000 rpm με τυποποιημένο  μετατροπέα 

 Ολίσθηση αξόνων X,Y,Z σε γραμμικούς οδηγούς με υψηλή 
ακρίβεια 

 Κίνηση του άξονα Χ με σερβοκινητήρα και οδηγό με οδοντωτό 
ιμάντα και περιοριστή υψηλής πίεσης 

 Άξονας Υ οδηγούμενος από ένα σερβοκινητήρα με ακρίβεια μετάδοσης 
ατέρμονων κοχλίων και κυλιόμενων μπίλιων  

 Παρεμβολή αξόνων Χ, Υ και Ζ ελεγχόμενη από το CNC 

 Χειροκίνητος μοχλός για τον άξονα Ζ για κάθοδο με ρυθμιζόμενο 

στοπ και εμφάνιση θέσης στην οθόνη και πνευματικές σερβο-

υποβοηθούμενες κινήσεις προς τα επάνω και προς τα κάτω.  
 Οριζόντιοι πνευματικοί σφιγκτήρες κινητοί κατά μήκος του 

πάγκου επεξεργασίας (Νο. 4) με διπλή (υψηλή και χαμηλή) πίεση 
λειτουργίας και βαλβίδες ασφαλείας  

 Αυτόματη ανανέωση των παραμέτρων της μηχανής όταν αλλάζει 
η διάμετρος των εργαλείων και/ή το μήκος  

 Μέγιστο μήκος εργαλείου (από την κορυφή του άξονα): 130 mm 

 Χαρακτηριστικά αξόνων:  Διαδρομή άξονα X=2675 mm, Y=355 

mm, Z=178 mm 

 Τρυπητική ικανότητα : X = 2600 mm, Y = 250 mm, Z = 168 mm 

 Το επεξεργάσιμο προφίλ μπορεί να είναι μακρύτερο από ότι η 
τρυπητική ικανότητα  του άξονα Χ (2600 mm) με την επιλογή 
εναλλακτικής χρήσης των στοπ στα αριστερά και δεξιά της 
μηχανής 

 Εγκατάσταση για κεντρική λίπανση των ατέρμονων κοχλίων και 
κυλιόμενων μπίλιων  και των γραμμικών οδηγών 

 Διαθέσιμη κονσόλα ελέγχου και ηλεκτρονικός εξοπλισμός με 
γραφική αναπαράσταση για να κάνει το πρόγραμμα απλό και 
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ευκολονόητο στη χρήση και επιλογή για προγραμματισμό μιας 
σειράς από κατεργασίες. 

 Πνευματική περιστροφή του πάγκου επεξεργασίας 0ο , 90ο έως 
180ο 

  Ύψος πάγκου επεξεργασίας 850 mm, ρυθμιζόμενο  μεταξύ 830 
mm και 880 mm 

 Περιστροφή πάγκου επεξεργασίας με απόλυτη ασφάλεια χάρη 
στον επιλογέα και το κουμπί έκτακτης ανάγκης 

 Χειροκίνητη εργαλειοθήκη με Νο. 5 στηρίγματα κώνων στην 
κεφαλή 

 Εναλλάξ στοπ κιτ περιστροφής για κατεργασία ενδιάμεσων 
γωνιών σε 2 θέσεις χειροκίνητα. (προαιρετικά) 

 Ελάχιστη ποσότητα λίπανσης (MQL) με καθαρό λάδι 
 Λειτουργίες κατεργασίας  εκτελεσμένες με απόλυτη ασφάλεια 

χάρη στην λαβή έκτακτης ανάγκης 

 Χειροκίνητα ρυθμιζόμενα  στοπ  προφίλ αναφοράς στα δεξιά και 
στα αριστερά της μηχανής 

 Σιλό τεμαχιδίων 

 Ρυθμιζόμενη βάση για τοποθέτηση της μηχανής και βραχίονες 
στήριξης για στερέωση της μηχανής στο έδαφος 

 Προεγκατάσταση για εξαγωγή αναθυμιάσεων 

 Πίεση επεξεργασίας: 7 bar 

 Κατανάλωση αέρα: 24 NL/κύκλο  (συμβατικά λίτρα/κύκλο) 
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Ικανότητα επεξεργασίας 

 

Μέγιστο επεξεργάσιμο προφίλ σε μια πλευρά με εργαλείο χρήσιμου μήκους 60 

mm και πάγκο επεξεργασίας στις 90ο 

 

Μέγιστο επεξεργάσιμο προφίλ σε 3 πλευρές με εργαλείο χρήσιμου μήκους 60 mm 

και περιστροφή πάγκου επεξεργασίας στις 0ο / 90ο/180ο 
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Επεξεργάσιμα προφίλ ανώτατων μεγεθών 

Χαρακτηριστικά αξόνων 

 

 

 Άξονας Χ Άξονας Υ Άξονας Ζ 

Διαδρομή 2675 355 178 

Απόσταση μεταξύ των στοπ: 2600 mm 

Βασικός εξοπλισμός 

 Τριφασικό μοτέρ  1,85 kW RPM. Ρύθμιση μέσω αριθμητικού 
εναλλάκτη ελέγχου (1000/12000 rpm)- Άξονας με κώνο ISO 30 

 Χειροκίνητη εργαλειοθήκη με Νο.5  στηρίγματα κώνων στην 
κεφαλή 

 Πνευματική περιστροφή του πάγκου επεξεργασίας 0ο -90ο -180ο  

 Κρεμαστή κονσόλα και ηλεκτρονικός εξοπλισμός Power-P με 
γραφική απεικόνιση για μια πιο ευκολονόητη και απλή χρήση του 
προγράμματος. Είναι δυνατός ο προγραμματισμός μια σειράς από 
κατεργασίες  

 Νο.4 πνευματικές μέγγενες με χειροκίνητη τοποθέτηση και διπλή 
πίεση με βαλβίδες ασφαλείας 
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 Χειροκίνητα ρυθμιζόμενα  στοπ αναφοράς προφίλ στα δεξιά και 
στα αριστερά της μηχανής 

 Ελάχιστη ποσότητα λίπανσης (MQL) με καθαρό λάδι 
 Πιστόλι λίπανσης  
 Σιλό τεμαχιδίων 

 Εξοπλισμός διαχείρισης ''Power P'' 

Μονάδα ελέγχου TEX COMPUTER 

 

Λειτουργία 

Το πρόγραμμα της μηχανής είναι ένα εργαλείο που καθοδηγεί τον 
χειριστή κατά την διάρκεια όλων των φάσεων κατεργασίας του 
πολυλειτουργικού κέντρου από την αποθήκευση των δεδομένων μιας 
λειτουργίας κατεργασίας έως της εκτέλεσης της πάνω στο προφίλ. Ο 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός απομνημονεύει την σωστή θέση στον άξονα Χ 

και Υ του τρυπητικού εργαλείου σε σχέση με την  λειτουργία 
επεξεργασίας που πρέπει να εκτελεστεί. Κατά την διάρκεια της 
λειτουργίας κατεργασίας , η μηχανή παίρνει από μόνη της την σωστή 
θέση στους άξονες Χ και Υ μέσα στην φιγούρα που εμφανίζεται στην 
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οθόνη (γεωμετρική φιγούρα με διαστάσεις κατεργασίας). Όταν γίνει η 
πρώτη κοπή στο προφίλ  ο χειριστής θέτει το τρυπητικό εργαλείο  στο 
απαιτούμενο ύψος Ζ (μπορεί επίσης να γίνει χρήση του στοπ με την 
θέση στον άξονα Ζ να εμφανίζεται στην οθόνη). Σε αυτό το σημείο, ο 
χειριστής πατά ένα κουμπί στην δεξιά λαβή ώστε να δώσει 
συγκατάθεση στην μηχανή να εκτελέσει την επεξεργασία. Όταν 
ολοκληρωθεί η κατεργασία , ο χειριστής τοποθετεί το εργαλείο σε θέση 
αδράνειας και δίνει συγκατάθεση ώστε να τοποθετηθεί για την επόμενη 
προγραμματισμένη λειτουργία κατεργασίας . Ο ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός όχι μόνο ελέγχει την θέση του εργαλείου εκγλύφανσης , 
αλλά επίσης την θέση του πάγκου επεξεργασίας , η οποία μπορεί να 
είναι -90, 0, +90ο. Ο αριθμητικός έλεγχος περιλαμβάνει λειτουργίες 
αυτό-μάθησης. 

Αποθήκευση λογισμικού και δεδομένων 

Το λογισμικό καθοδηγεί τον χειριστή κατά την διάρκεια όλων των 
φάσεων κατεργασίας  της τρυπητικής μηχανής , από την δημιουργία του 
προγράμματος κατεργασίας  έως την εκτέλεση του πάνω στο προφίλ.  

Γεωμετρίες  

Οι δυο βασικές έννοιες είναι η γεωμετρία και η επεξεργασία. Στις 
παραδοσιακές τρυπητικές μηχανές , υπάρχουν πρότυπα με τα σχήματα 
που πρέπει να αναπαραχθούν στο προφίλ. Η γεωμετρία είναι 
ισοδύναμη με τα σχήματα , αλλά σε αυτή την περίπτωση μια σειρά από 
στοιχεία δεδομένων αποθηκευμένα στον αριθμητικό έλεγχο διευκρινίζει 
τον τύπο του σχήματος και τις διαστάσεις του. Ενώ στις παραδοσιακές 
τρυπητικές μηχανές  , το σχήμα αντιγράφεται πάνω στο προφίλ μέσω 
ενός ανιχνευτή/αισθητήρα , εδώ αναπαράγεται μέσω των κινήσεων του 
αριθμητικού ελέγχου του άξονα. Μια λειτουργία κατεργασίας 

περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία δεδομένων που διευκρινίζουν πώς να 
αναπαράγουμε την γεωμετρία επάνω στο προφίλ : όψη κατεργασίας, 
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θέσεις στους άξονες Χ και Υ, επαναλήψεις, αποστάσεις μεταξύ των 
κέντρων κτλ. 

Για την δημιουργία μιας γεωμετρίας, απλά επιλέγουμε έναν από τους 
τύπους που υπάρχουν ήδη: η φιγούρα δείχνει κάποιες γεωμετρίες , για 
παράδειγμα μια εγκοπή, μια τρύπα, κρανίο, ευθείες φρέζες κτλ.  

 

Σε αυτό το παράδειγμα, έχουμε επιλέξει να δημιουργήσουμε μια 
φιγούρα. Δίνεται ένα όνομα στη νέα γεωμετρία και τίθενται οι 
απαιτούμενες παράμετροι, οι οποίες καθοδηγούνται από εικόνες. Όταν 
εισαχθούν οι παράμετροι , η γεωμετρία απομνημονεύεται και μπορεί να 
εισαχθεί σας μια λειτουργία κατεργασίας σε ένα πρόγραμμα.  Με το 
σετ των γεωμετριών που θα χρησιμοποιηθούν στις εξατομικευμένες 
σειρές των ολοκληρωμένων προφίλ , αποθηκεύονται και είναι 
διαθέσιμα στη μνήμη για πρόσθεση στο πρόγραμμα, όταν αυτό 
απαιτείται.  

Προγράμματα 

Ένα πρόγραμμα αποτελείται από όλες τις λειτουργίες κατεργασίας  που 
πρέπει να εκτελεστούν σε ένα συγκεκριμένο προφίλ . Πάνω από 200 
προγράμματα από 10 λειτουργίες κατεργασίας  το καθένα μπορεί να 
απομνημονευθεί. 

Για την δημιουργία ενός προγράμματος, επιλέγουμε ένα όνομα και 
προφίλ για κατεργασία . Είναι επίσης δυνατό να επιλέξουμε εάν θα 
χρησιμοποιήσουμε το αριστερό ή το δεξί στοπ.  

Οι μετρήσεις του προφίλ μπορούν να αναζητηθούν από το αρχείο 
προφίλ 
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Αφού επιλέξουμε το όνομα και το προφίλ, προγραμματίζουμε τις 
λειτουργίες κατεργασίας  επιλέγοντας τις γεωμετρίες από το αρχείο.  

Σε αυτή την περίπτωση, επιλέγουμε την γεωμετρία που έχουμε 
δημιουργήσει παραπάνω, η οποία ονομάζεται «new». Για κάθε 
λειτουργία κατεργασίας, η διάμετρος του εργαλείου πρέπει να τεθεί και 
η επιλογή εάν θα εκτελεστεί ή όχι μια τελική διαδρομή πρέπει να 
επιλεχθεί.  

 

Η θέση Χ διευκρινίζεται στο προφίλ (Διάμετρος Χ), η οποία μπορεί να 
αναφέρεται στα αριστερά, κεντρικά , δεξιά ή και στα δυο τέλη. Η 
ένδειξη Rep. και  Dist. δείχνουν τον αριθμό των επαναλήψεων και την 
απόσταση μεταξύ των κέντρων  

 

Η θέση Υ (Διάμετρος Υ) μπορεί να αναφέρεται στο κέντρο ή στο στοπ. Η 
επιλογή ''Face'' θέτει την όψη κατεργασίας και η επιλογή ''Spec'' θέτει 
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την λειτουργία καθρέπτη. Με τον ίδιο τρόπο, είναι επίσης δυνατός ο 
προγραμματισμός μιας ή περισσότερων λειτουργιών κατεργασίας  και 
έπειτα η απομνημόνευση του προγράμματος.  

Εργαλειοθήκη  

Οι ακόλουθες παράμετροι μπορούν να συσχετιστούν με κάθε εργαλείο: 
Κωδικός εργαλείου, όνομα εργαλείου, μήκος εργαλείου (μετρήσιμο 
μέσω χειροκίνητης καθόδου του εμφανιζόμενου άξονα Ζ), διάμετρος 
εργαλείου, rpm, ταχύτητα τροφοδοσίας και τύπος λίπανσης. Τα στοιχεία 
των δεδομένων που δηλώνονται παραπάνω μπορούν επίσης να 
τροποποιηθούν μέσα σε κάθε μονό πρόγραμμα.  

Εκτέλεση 

Για την εκτέλεση ενός προγράμματος, απλά το επιλέγουμε από το 
αρχείο. Ανάλογα με τον τύπο των προγραμματισμένων λειτουργιών 
κατεργασίας  , ένας πίνακας αναπαριστά τις ζώνες της ελεύθερης 
παρεμβολής όπου οι σφιγκτήρες μπορούν να τεθούν χειροκίνητα.  

 

Ο χειριστής πατά τους μοχλούς για να ξεκινήσει η λειτουργία της 
κατεργασίας. Στην σελίδα εκτέλεσης του προγράμματος, είναι δυνατό 
να θέσουμε ή να αλλάξουμε την ταχύτητα κατεργασίας , μέχρι και 2,5 
m./λεπτό.  

Η διεπαφή καθοδηγεί τον χειριστή κατά την διάρκεια των διαφόρων 
φάσεων μέσω μηνυμάτων σε ένα παράθυρο επάνω αριστερά της 
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οθόνης , και ταυτόχρονα δείχνει κατά διαστήματα μια εικόνα της 
γεωμετρίας που υφίσταται κατεργασία.  

Διαδρομή αξόνων 

Άξονας Χ Διαμήκης διαδρομή mm 2675 

Άξονας Υ Εγκάρσια διαδρομή mm 355 

Άξονας Ζ Κάθετη διαδρομή mm 178 

Απόσταση μεταξύ των 
χειροκίνητων στοπ  

 mm 2600 

Ηλεκτροκινητήρας  

Κώνος ISO 30 DIN 69871 

Μέγιστη ισχύς kW 1.85 (S1)* 

Ταχύτητα περιστροφής 
εργαλείου 

rpm 12.000 

*Αλληλουχία ταυτόσημων κύκλων λειτουργίας. Ο κάθε κύκλος 
περιλαμβάνει ένα λειτουργικό χρονικό διάστημα με σταθερό φορτίο και 
ένα λειτουργικό χρονικό διάστημα χωρίς φορτίο.  

Προαιρετικός εξοπλισμός 

 Επιπλέον επιβάρυνση για ειδικό τροφοδοτικό με μετασχηματιστή 

 Επιπλέον  επιβάρυνση  για ηλεκτρική έκδοση UL-CSA 

 Επιπλέον επιβάρυνση για ηλεκτρικό πίνακα ψύξης 

 Επιπλέον επιβάρυνση  για πιστοποιητικό EAC (Ευρασιατική 
Συμμόρφωση) 

 Πνευματική μέγγενη με χειροκίνητη τοποθέτηση (το ανώτερο Νο. 
2 σφιγκτήρες) 

 Μετατροπή μέγγενης  με πνευματικό μπλοκ 

 Εξωτερικό στοπ 

 Λίπανση-ψύξη με ανακύκλωση του ψυκτικού υγρού στην 
δεξαμενή (συστήνεται για υλικά σιδήρου) 
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 Συμπληρωματική μέγγενη με πνευματικό μπλοκ (το ανώτερο 2 
επιπλέον μέγγενες) 

 Εναλλάξ στοπ περιστροφής για ενδιάμεσες γωνίες με χειροκίνητη 
ρύθμιση 

 Σετ εργαλείων αλουμινίου σε HSS τύπου 2: 

Νο 1 μονόπτερο τρυπάνι HSS διαμέτρου 3 L=61 mm 

Νο 1 μονόπτερο τρυπάνι HSS διαμέτρου 6/12 L=100 mm 

Νο 1 MD μονόπτερη φρέζα διαμέτρου 6/8 L=68 mm 

Νο 1 MD μονόπτερη φρέζα διαμέτρου 10 L=95 mm 

Νο 4 κώνοι  με δακτυλιοειδές περικόχλιο (παξιμάδι )ER 20 H=50 mm 

Νο 1 φωλιά διαμέτρου 2/3 ER 20 

Νο 1 φωλιά διαμέτρου 7/8 ER 20 

Νο 1 φωλιά διαμέτρου 9/10 ER 20 

Νο 1 φωλιά διαμέτρου 11/12 ER 20 

 Σετ εργαλείων σιδήρου σε HSS τύπου 2 

Νο 1 κονδύλι αλουμινίου θερμοεπεξεργασμένου χάλυβα κατάλληλο για 
εργασίες (Νο. 4) διαμέτρου 6 καλυμμένο L=56 mm 

No 1 HSS μονόπτερο κονδύλι κατάλληλο για εργασίες (Νο. 4) διαμέτρου 
8 L=88 mm 

Νο 2 κώνοι με δακτυλιοειδές περικόχλιο (παξιμάδι) ER 20 H=50 mm 

Νο 1 φωλιά διαμέτρου 5/6 ER 20 

Νο 1 φωλιά διαμέτρου 9/10 ER 20 

 ISO 30 ER 20 H 50 κώνος 

 ISO 30 ER 20 H 70 κώνος 

 Φωλιά διαμέτρου 2/3 ER 20 

 Φωλιά διαμέτρου 4/5 ER 20 

 Φωλιά διαμέτρου 5/6 ER 20 

 Φωλιά διαμέτρου 7/8 ER 20 

 Φωλιά διαμέτρου 9/10 ER 20 

 Φωλιά διαμέτρου 11/12 ER 20 


