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OBRÁBĚCÍ CENTRA VMCA 800 CNC

Vertikální obráběcí centra VMCA 800 patří mezi výkonná vyvrtávací a frézovací centra pro středně těžkou 
výrobu. Lineární válečková vedení pro všechny osy jsou výhradně od renomovaných výrobců. Své uplatnění 
nachází v oblasti vysokorychlostního obrábění, obrábění forem, v automobilovém průmyslu, energetice,  
a celé řadě dalších oborů.
Stroj je vybaven systémem pro automatickou výměnu nástrojů. Umožňuje frézování, vrtání, vyvrtávání, 
vyhrubování, vystružování a přímé řezání závitů. Vysokou produktivitou zkracuje výrobní cyklus a snižuje 
výrobní náklady, čímž zvyšuje efektivitu výroby a umožňuje dosáhnout uspokojivých ekonomických výsledků. 
Kvalitní provedení a seřízení stroje garantuje jeho vysokou spolehlivost. Design stroje i jeho vybavení jsou na 
vysoké úrovni.
Neméně důležitá je i jejich dlouhá životnost, která je podpořena rychlým a odborným servisem. Ten je ve 
společnosti ADATE, s.r.o. 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.

Typické použití stroje - přesné a produktivní obrábění dílců:

•	 výroba nástrojů a forem
•	 letecký a automobilový průmysl
•	 zdravotnická technika
•	 strojní inženýrství
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Provedení a výbava základního stroje:

•	 Základem obráběcího centra jsou masivní žebrované odlitky z certifikované litiny Meehanite®

•	 Vysoká tuhost uložení stolu a mimořádně široké vodorovné lože zabezpečují stabilitu 
 přesnosti obrábění i při těžkém obrábění

•	 Na kalených a broušených ložích se po lineárním válečkovém vedení pohybuje stůl  
 a po svislém válečkovém lineárním vedení vřeteník

•	 Pracovní stůl je vybaven pěti T-drážkami

•	 Obráběcí centrum je ve standardu osazeno vřetenem se servomotorem s otáčkami 10 000 ot./min.  
 (12 000 ot./min. opce)

•	 Přímé pohony os servomotory

•	 Precizně uložené kuličkové šrouby zabezpečují posuvy v jednotlivých osách

•	 Rychloposuv až do 30 m/min.

•	 Programovatelná přímá výměna nástrojů typu Pick-up se zásobníkem pro 20 nástrojů 
 (24, 30 pozicová výměna nástrojů typu arm - opce)

•	 Upínání nástrojů upínacím systémem s kuželem ISO 40 dle DIN69871 a upínacím trnem DIN69872

•	 Teleskopické kryty suportů

•	 Plné zakrytování pracovního prostoru

•	 Nerezový přední kryt v prostoru pro přístup obsluhy pro jeho snadné čištění a dlouhou životnost

•	 CNC řízení řídícím systémem dle výběru (FANUC, FAGOR, SIEMENS, HEIDENHAIN)

•	 Možnost programování přes G kódy, přednastavené cykly, pomocí CAM systému

•	 Jednoduché programování a ovládání, snadné řízení

•	 Rychlé vizuální programování (Visual Quick Code)

•	 Rigid tapping - optimalizace posuvů os a přesného otáčení vřetena při řezání závitů  
 (ideální pro tvrdé materiály)

•	 Funkce - pootočení koordinátů, změna měřítka, zrcadlení

•	 Elektronické limitní dorazy

•	 Automatický mazací systém kuličkových šroubů a lineárního vedení

•	 Účinný systém chlazení nástroje



Technické parametry:
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Popis VMCA 800 CNC Jednotky

Stůl

Rozměr stolu 900 × 520 mm

Výška stolu od podlahy 870 mm

Nosnost stolu 350 kg

T-drážky (šířka × rozteč × počet) 16 × 80/100 × 5 mm

Zdvih

Osa X 800 mm

Osa Y 500 mm

Osa Z 500 mm

Vřeteno

Upínání - kužel vřetena ISO 40

Max. otáčky vřetena 10000/12000 (opce) ot./min.

Motor vřetena (S1 / S6)* 7,5 / 13 kW

Vzdálenost mezi stolem a vřetenem 100 - 600 mm

Kuličkové šrouby

Osa X - kuličkový šroub ∅ 40 × P12 × C3 mm

Osa Y - kuličkový šroub ∅ 40 × P12 × C3 mm

Osa Z - kuličkový šroub ∅ 40 × P12 × C3 mm

Lineární vedení

Osa X 35 mm

Rozteč na X 360 mm

Osa Y 35 mm

Rozteč na Y 700 mm

Osa Z 35 mm

Rozteč na Z 400 mm
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Popis VMCA 800 CNC Jednotky

Posuvy

Rychloposuv X / Y / Z 30 / 30 / 24 m/min.

Pracovní posuv X / Y / Z 10 / 10 / 10 m/min.

Automatická výměna nástrojů

Kapacita zásobníku nástrojů 20 (24 - opce) ks

Upínací trn ISO40; DIN69871

Max. hmotnost nástroje 8  kg

Max. průměr nástroje 80 mm

Provozní hodnoty

Přesnost polohování ± 0,005/300 mm

Opakovaná přesnost ± 0,005 mm

Různé

Rozměry (D × Š × V) 2500 × 2800 × 3000 mm

Hmotnost 4500 kg


