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Obróbka
mechaniczna CNC
Oferujemy usługi obróbki mechanicznej nowoczesnym
i wydajnym centrum obróbczym sterowanym numerycznie.
Konstrukcja urządzenia umożliwia w krótkim czasie wysoce
precyzyjne wykonanie skomplikowanych geometrycznie detali na
podstawie powierzonej dokumentacji.
Specyﬁkacja urządzenia:
ciężar obrabianych detali do 1000kg
obszar obróbki 1100 x 560 x 510mm
powierzchnia mocowania na stole 1400 x 560mm
odległość końcówki wrzeciona od stołu 120 – 630mm
obroty wrzeciona od 20 do 15000 obr/min
dokładność pozycjonowania poniżej 6μm (zgodnie z ISO 13041-4)

Zapraszamy
do kontaktu
Nasza kadra inżynierska pozostaje do Państwa dyspozycji i zaproponuje najlepsze rozwiązanie technologiczne
na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej.

powtarzalność pozycjonowania poniżej 5μm (zgodnie z ISO
13041-4)
30-pozycyjny automatyczny magazyn narzędzi
system automatycznej kompensacji temperatury narzędzia
system sond pomiarowych dla detalu oraz narzędzia
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01
Hartowanie
laserowe

03
Integracja
stanowisk

Oferujemy wysoce wydajny, zrobotyzowany proces
utwardzania powierzchni stosowany w celu podniesienia własności użytkowych części maszyn i urządzeń.

Oferujemy kompleksową obsługę realizacji projektów
w ramach integracji zrobotyzowanych stanowisk do
h a r t o w a n i a i n a p a w a n i a l a s e r o w e g o. S t a n o w i s k a
mogą być niezależną całością lub częścią istniejącej
linii produkcyjnej rozszerzającej jej funkcjonalność.

Korzyści zastosowania metody i własności zahartowanej
powierzchni:
ograniczenie kosztów eksploatacji dzięki wydłużeniu czasu pracy
detali oraz wydłużeniu okresów między-remontowych
zwiększenie twardości powierzchni detali i zachowanie
plastyczności rdzenia
zwiększenie odporności na ścieranie współpracujących powierzchni
brak wpływu procesu na strukturę wewnętrzną oraz własności
mechaniczne rdzenia materiału bazowego
głębokość zahartowanej powierzchni do 2,5mm

Proponujemy:

02
Napawanie
laserowe

możliwość aplikacji na powierzchnie o skomplikowanej geometrii

Oferujemy nowoczesny proces napawania laserowego
warstw wierzchnich stosowany zarówno w celu podniesienia tr wałości i dyspoz ycyjności części masz yn
i urządzeń jak i w odbudowie geometrii uszkodzonych
detali. Dla osiągnięcia jak najlepsz ych efektów pracy
aplikowanych warstw, ich skład chemiczny dobieramy
indywidualnie do środowiska i warunków pracy napawanego elementu.
Korzyści zastosowania metody i własności napawanych
laserowo warstw:
znaczne ograniczenie kosztów eksploatacji i przestojów remontowych
metalurgiczne połączenie warstwy z materiałem podłoża
szczelna, jednorodna i praktycznie pozbawiona porów odporna na
udar powłoka
minimalna strefa wpływu ciepła SWC < 0,5mm
minimalna grubość pojedynczej warstwy ok 0,2mm
brak ograniczeń grubości napawanych warstw
brak wpływu procesu na strukturę wewnętrzną oraz własności
mechaniczne rdzenia materiału bazowego
pełna powtarzalność procesu dla wielkoseryjnych projektów

doradztwo techniczne na etapie rozpoznania indywidualnych
potrzeb i projektowania
pomoc w uzyskaniu funduszy na realizację projektu
montaż i uruchomienie osprzętu
dobór parametrów procesowych
szkolenia stanowiskowe
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

