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PĚTIOSÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA MCG-5X

Obráběcí centra řady MCG–5X portálového typu jsou mimořádně výkonná vyvrtávací a frézovací 
5-osá centra nové generace. Umožňují vysoceproduktivní a přesné frézování, vrtání, vyvrtávání, 
vyhrubování, vystružování a přímé řezání závitů v obrobcích z oceli, ocelolitiny, litiny a slitiny lehkých 
i barevných kovů. Samozřejmostí je souvislé řízení v 5 ti osách. Předností těchto obráběcích center jsou 
vysoké otáčky vřetena, velké rozměry pracovního stolu a použití odlitků z certifikované litiny Meehanite®.
Charakteristická je i neobvykle vysoká tuhost stroje s vysokou dynamickou a tepelnou stabilitou a výkonnost 
vřetena poháněného servomotorem nebo elektrovřetena s vektorový mřízením otáček. Vřetena jsou 
standardně v provedení pro chlazení vnitřkem nástroje. Obráběcí centra řady MCG jsou vysokoekonomická 
při vysokých objemech výroby, ale také při malé a střední kapacitě výroby kde umožňují výrazně 
zkrátit výrobní cykly, zvyšovat efektivitu výroby, dosahovat snížení výrobních nákladů a dosáhnout 
požadovaných ekonomických výsledků a kvality. Stroj je plně zakrytován, jeho design i vybavení jsou na 
vysoké úrovni. Svým ergonometrickým řešením splňuje požadavky náročné obsluhy. Kromě obecného 
použití nachází tyto stroje využití při výrobě nářadí a forem. Dále pak v automobilovém, zdravotnickém, 
leteckém a ropném průmyslu.
Neméně důležitá je i jejich dlouhá životnost, která je podpořena rychlým a velice odborným servisem.  
Ten je ve společnosti ADATE zajištěn týmem zkušených servisních techniků s dlouholetou praxí 
jejichž kvalifikace a odborné znalosti jsou zajišťovány pravidelnými školeními přímo u výrobce strojů 
Buffalo Machinery Co. Ltd, Taiwan.
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Provedení a výbava základního stroje:
•	 Základem obráběcích center jsou masivní žebrované odlitky z certifikované litiny Meehanite®
•	 Odlitky jsou tepelně stabilizované
•	 Lineární valivé vedení od dodavatelů SCHNEEBERGER Inc. nebo INA. zabezpečují přesné vedení  
 při obrábění a umožňují vysoké rychlosti pojezdů
•	 Pojezdy v osách X, Y a Z zabezpečují přes kuličkové šrouby servomotory
•	 Přímé odměřování na osách X, Y, Z
•	 Kuličkové šrouby pro všechny osy o vysoké přesnosti (IT 3) s dvojitou maticí garantují přesnost  
 a spolehlivost polohování i při nejvyšších dosahovaných rychlostech
•	 Vysoká přesnost otočného stolu je zaručena použitím vysokomomentového motoru  
 a přesných enkodérů pro odměřování
•	 Vedení pro všechny osy jsou krytovány teleskopickými kryty s instalovaným intenzivním oplachem
•	 Široký výběr vřeten s otáčkami 12000 (15000, 18000, 24000) ot/min.
•	 Vřeteno s přímým pohonem uloženo ve speciálních vřetenových ložiskách NSK s kosoúhlým stykem
•	 Teplotní stabilizace pro vřeteno a otočný stůl
•	 Pneumatické vyvažování vřetena
•	 Vnitřní chlazení středem vřetena 20 Bar
•	 Intenzivní, vysokotlaký oplach obráběcí zóny s kvalitním odvodem třísek
•	 Automatická programovatelná přímá rychlá výměna 32 nástrojů (48, 64, 96) se snadným přístupem  
 pro osazení zásobníku
•	 Upínání nástrojů s upínacím kuželem ISO 40
•	 Řídící systém Heidenhain iTNC 530 HSCI včetně Software function 1 a 2, DNC funkce  
 a DMC funkce kolizí (FANUC 31iM5, SIEMENS 840DE)
•	 LCD displej umístěný na otočném ovládacím panelu stroje
•	 Přenosný ovládací panel pro základní funkce stroje (ruční kolečko)
•	 RS 232 rozhraní
•	 Ethernet card pro připojení k síti LAN intranet
•	 Funkce pro přímé řezání vnitřních závitů (bez závitořezné hlavy)
•	 Plné zakrytování pracovního prostoru včetně zabezpečovacího systému
•	 Ruční oplachová pistole
•	 Teleskopické kryty na všech osách chránící lineární vedení
•	 Intenzivní osvětlení pracovního prostoru
•	 Objemná nádrž na chladicí kapalinu
•	 Signalizační světlo (režim operace ukončena, porucha)
•	 Vynášeč třísek lamelový
•	 Automatický mazací systém stroje včetně hlídání stavu oleje v zásobníku
•	 Chladič kapalin
•	 Certifikát CE
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Popis MCG 600 MCG 630 MCG 800 Jednotky

Otočný stůl

Průměr stolu 630 800 mm

Naklopení osy A +120/-120 +120/-120 °

Otáčení osy C 360 360 °

T-drážky (šířka x rozteč x počet) 14 × 90 × 7 14 × 90 × 9 mm

Nosnost stolu 1300 1300 kg

Systém otáčení A osy přímý pohon přímý pohon

Systém otáčení C osy  přímé řízení

Zdvih v osách
Osa X  670  mm

Osa Y  820  mm

Osa Z  600  mm

Vřeteno přímý pohon
Upínací kužel vřetena  ISO 40

Výkon servomotoru  20/52,5  kW

Otáčky vřetena  12000 (15000 opce)  ot./min.

Vzdálenost stůl-vřeteno                       112-755 (110-710) mm

Vřeteno elektrovřeteno OPCE
Upínací kužel vřetena  HSK-A63

Výkon servomotoru  20/25 pro elektrovřeteno ∅ 170 mm  kW
  20/35 pro elektrovřeteno ∅ 230 mm  kW

Otáčky vřetena  18000 (24000 opce)  ot./min.

Vzdálenost stůl-vřeteno  150-750 (170)  mm 
  120-720 (230)  mm

Automatická výměna nástrojů (typ ARM)
Kapacita zásobníku  32 (48, 64, 96, 120 opce)  ks

Čas výměny (nástroj - nástroj)  3  sec

Max. průměr nástroje  75  mm

Max. průměr nástroje (bez vedlejšího zdroje)  125  mm

Max. hmotnost nástroje  7  kg

Max. délka nástroje  300  mm
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Popis MCG 600 MCG 630 MCG 800 Jednotky

Zdvih v osách
Osa X  670  mm
Osa Y  820  mm
Osa Z  600  mm
Vřeteno elektrovřeteno OPCE
Upínací kužel vřetena  HSK-A63
Výkon servomotoru  20/25 pro elektrovřeteno ∅ 170 mm  kW
  20/35 pro elektrovřeteno ∅ 230 mm  kW
Otáčky vřetena  18000 (24000 opce)  ot./min.
Vzdálenost stůl-vřeteno                   150-750 (170) mm 
                   120-720 (230) mm
Přesnost
Přesnost  VDI/DGQ 3441 Standard
Systém odměřování  přímý
Přesnost polohování  ± 0,008  mm
Přesnost C osy  ± 5  sec
Přesnost C osy  ± 5  sec
Chlazení
Objem nádrže  330  l
Rozměry
Zastavěná plocha D × Š × V  3565 × 4410 (32T/64T)  mm
  4165 × 4410 (48T/96T)  mm 
  4630 × 4410 (60T/120T)  mm
Hmotnost 18500 19000 kg
Požadavky na energie
Potřeba stlačeného vzduchu  5  Bar
Celkový příkon stroje  85  kVA


