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OBRÁBĚCÍ CENTRA VMA 1000 CNC

Obráběcí centra VMA 1000 CNC jsou výkonná vyvrtávací a frézovací 3-osá centra s pojezdy na kluzných 
vedeních. Umožňují vysoce produktivní a přesné vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a přímé 
řezání závitů. Jsou vybavena zásobníkem pro automatickou výměnu 24 nástrojů. Jejich předností jsou 
vysoké otáčky vřetena, velké rozměry pracovního stolu a dvířka na bočních krytech umožňující obrábění 
obrobků s délkou větší než je délka stolu.
Charakteristická je i neobvyklá délka pojezdů v osách (zejména v ose Y), vysoká tuhost stroje a výkonnost 
vřetena poháněného servomotorem. Jsou vysokoekonomické při vysokých objemech výroby, ale i při malé 
a střední kapacitě výroby. Umožňují zkrátit výrobní cyklus, zvyšovat efektivitu výroby, dosahovat snížení 
výrobních nákladů, a dosáhnout uspokojivých ekonomických výsledků v požadované kvalitě.
Obráběcí centrum je plně zakrytováno, jeho design i vybavení jsou na vysoké úrovni. Svým ergonometrickým 
řešením splňuje i požadavky náročné obsluhy. Obráběcí centra lze doplnit řízeným otočným stolem pro 
4.osu nebo řízeným otočným a naklápěcím stolem pro 4. a 5. osu.
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®
•	 Vysoká tuhost stroje je dosažena díky použití monolitických odlitků pro lože, sloup, příčník a posuvný stůl
•	 Profesionálně zaškrábané stykové plochy jednotlivých pohybových funkčních částí stroje
•	 Povrchově kalené vodící plochy (litina prokalena do hloubky 3 až 4 mm na 52±2 HRC)
•	 Přesně broušené vodící plochy a široké lože s vedením typu box way (pravoúhlé vedení)
•	 Kluzné plochy jsou obloženy kluznou hmotou Turcite®B Slydway®
•	 Lože a pohybový mechanismus všech os jsou krytovány teleskopickými kryty s intenzívním oplachem
•	 Kuličkové šrouby pro všechny osy o vysoké přesnosti s dvojitou maticí garantují přesnost  
 a spolehlivost polohování
•	 Pojezdy v osách X, Y a Z zabezpečují přes kuličkové šrouby servomotory stejného výrobce  
 jako řídicí systém (FANUC, FAGOR, SIEMENS, HEIDENHAIN)
•	 Vysoké hodnoty rychloposuvu ve všech osách (rychlost až 24m/min.)
•	 Osa Z se zdokonaleným zesíleným motorem a zabudovanou brzdou
•	 Vřeteno (10 000ot./min) s mimořádně vysokým výkonem a kroutícím momentem je uloženo  
 ve speciálních vřetenových ložiskách NSK
•	 Pohon vřetena přes ozubený řemen zabezpečuje řízený značkový servomotor stejného výrobce  
 jako řídicí systém
•	 Upínací kužel pro nástroje ISO 40 dle DIN69871 (opce BT-40, CAT-40)
•	 Intenzivní vnější chlazení nástrojů (v nabídce i chlazení vnitřkem vřetena a nástroje)
•	 Ofuk dutiny kužele vřetene tlakovým vzduchem při výměně nástroje
•	 Automatická programovatelná přímá výměna nástrojů pro držáky nástrojů s upínacím kuželem ISO40, 
 výměnným otočným ramenem a zásobníkem ATC s 24 pozicemi
•	 CNC řízení řídícím systémem dle výběru (FANUC, FAGOR, SIEMENS, HEIDENHAIN)
•	 Řízení 3 os současně (platí i pro verze 4 nebo 5 os)
•	 Obslužný panel stroje s řídícím systémem na posuvném panelu na čelní horní hraně stroje
•	 Přenosný ovládací panel pro základní funkce stroje (ruční kolečko)
•	 RS 232 rozhraní
•	 Funkce pro přímé řezání vnitřních závitů (bez závitořezné hlavy)
•	 Plné zakrytování pracovního prostoru včetně zabezpečovacího systému
•	 Dvojité posuvné dveře pro přístup do pracovního prostoru
•	 spodní nerezový přední kryt v prostoru pro přístup obsluhy
•	 Možnost obrábění extrémně dlouhých obrobků díky přídavným dveřím z boku stroje
•	 Intenzívní osvětlení pracovního prostoru
•	 Signalizační světlo (pracovní režim, režim operace ukončena, porucha)
•	 Objemná nádrž na chladící kapalinu a vana na třísky s dobrým přístupem pro snadné čištění
•	 Centrální automatický mazací systém stroje pro mazání kuličkových šroubů a vedení stroje  
 s možností nastavení množství mazacího oleje pro každou lubrikovanou plochu individuálně
•	 Certifikát CE
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Popis VMA 1000 Jednotky

Stůl

Rozměry stolu 1300 × 600  mm

Vzdálenost stůl - podlaha 880 mm

Nosnost stolu 800  kg

T-drážky (šířka × rozteč × počet) 16 × 86 × 5 mm

Pojezdy

Osa X 1000 mm

Osa Y 600  mm

Osa Z 570 / (600 opce) mm

Vřeteno

Upínací kužel vřetena ISO 40

Vnitřní průměr ložiska vřetena 70 mm

Otáčky vřetena 10000 ot./min.

Vzdálenost stůl - vřeteno 115 - 685 mm

Pohony os

X / Y / Z kuličkový šroub ∅ 40 × P12 × C3 mm

Pohon Přímý

XYZ rychloposuv 24 m/min.

XYZ max. pracovní posuv 10 m/min.

Vedení

X šířka × tloušťka × vzdálenost 80 × 35 × 460 mm

Y šířka × tloušťka × vzdálenost 110 × 35 × 600 mm

Z šířka × tloušťka × vzdálenost 80 × 35 × 300 mm

Motory os

Vřeteno 10/15 kW

Osa X, Y, Z 21,3 Nm
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Popis VMA 1000 Jednotky

Automatická výměna nástrojů

Kapacita zásobníku nástrojů 24+1

Upínací držák pro trn ISO 40 dle DIN69871 / DIN69872B (opce A)

Čas výměny (nástroj - nástroj) 4 sec.

Rozteč pouzder zásobníku 76,2 mm

Max. průměr nástroje (plný zásobník) 75 mm

Max. průměr nástroje (bez vedlejšího nástroje) 150 mm

Max. hmotnost nástroje 8 kg

Max. délka nástroje 300 mm

Přesnost

Přesnost polohování ± 0,005 / 300  mm

Opakovaná přesnost 0,005 mm

Rozměry

D × Š × V 3300 × 2900 × 2800 mm

Pracovní plocha stroje 3300 × 3400  mm

Hmotnost 5500 kg

Potřeba stlačeného vzduchu 6,5 Bar

Celkový příkon stroje v základním provedení 35 kVA


