
TOOLS FACTORY SP. J. A.POPŁAWSKA, R.POPŁAWSKI

ul. Żurawia 92, Stefanówka, 05-462 Wiązowna

tel:  22 789 01 88, faks: 22 789 07 18

www.toolsfactory.pl

1. OPIS

Firma TOOLS FACTORY jest polskim liderem w Europie Środkowej i Wschodniej  w 

produkcji urządzeń do obróbki tworzyw sztucznych. Są to w głównej mierze 

termoformierki próżniowe do formowania tworzyw sztucznych w różnych 

konfiguracjach dopasowanych do wymagań Klientów, obrabiarki numeryczne CNC 

wykorzystywane do produkcji form do termoformowania i obróbki wyprasek, poziome 

piły taśmowe – urządzenia współpracujące  z termoformierkami służące do obcinania 

wytłoczek bezpośrednio po formowaniu.

http://www.toolsfactory.pl/
http://www.toolsfactory.pl/


Wieloletnie doświadczenie w produkcji maszyn dla różnych gałęzi przemysłu stawia nas

w ścisłej czołówce najlepszych firm produkujących tego typu urządzenia. 

Strategia rozwoju firmy to systematyczne podnoszenie jakości produkowanych 

urządzeń oraz świadczonych usług, przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu i 

wyspecjalizowanej kadry. Staramy się być zawsze obok naszych klientów, uczestniczyć 

w ich rozwoju proponując najnowocześniejsze rozwiązania. Jednocześnie nasze 

działania skupione są na wyprzedzaniu konkurencji, by podnieść swoją atrakcyjność na 

rynku.

Prowadzimy szkolenia dla klientów w zakresie obsługi i procesów na poszczególnych 

maszynach, zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, serwis zdalny (on -line) 

oraz sprzedaż części zamiennych. Urządzenia charakteryzują się wysoką wydajnością, 

niezawodnością działania, łatwością obsługi oraz długim okresem użytkowania. 

Stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i technologiczne. Wszystkie 

wykorzystywane komponenty posiadają wymagane atesty i certyfikaty. Szczegółowa 

kontrola poszczególnych etapów produkcyjnych daje klientowi pewność, że każda 

nawet najmniejsza część wyprodukowana jest z wyjątkową precyzją oraz najwyższą 

jakością.

Wysoka i stabilna pozycja na rynku potwierdza, że obrany przez nas kierunek działań 

jest właściwy. Dowodem na to jest fakt, że jako firma międzynarodowa osiągnęliśmy 

ogromny sukces sprzedażowy na wielu rynkach światowych. Bardzo wyraźnie 

zaznaczyliśmy swoją obecność w Niemczech, Rosji, Czechach, Chorwacji, na Ukrainie, 

Kazachstanie, Litwie, Łotwie stając się liderem wśród producentów maszyn.





5-osiowe Centrum obróbcze 

CNC SMARTCUT 450

Przedmiot oferty: Centrum obróbcze sterowane numerycznie CNC w pięciu osiach, z 

systemem wspomagania projektowania produkcji.

PRZEZNACZENIE MASZYNY

Centra obróbcze serii SMARTCUT , posiadające w wersji podstawowej, 5 osi 

interpolowanych

w systemie CNC, są przeznaczone do obróbki elementów wykonanych z drewna, 

materiałów drewnopochodnych (płyty wiórowe, MDF, sklejka, itp.), tworzyw 

sztucznych, materiałów kompozytowych na bazie tworzyw sztucznych oraz elementów 

wykonanych z aluminium i materiałów o podobnej twardości.



OPIS PODZESPOŁÓW I CECH MASZYNY

KORPUS MASZYNY

Podstawę maszyny stanowi konstrukcja o wysokiej sztywności, wykonana metodą 

spawania z grubościennych kształtowników stalowych o zamkniętym przekroju i 

odpowiednio odprężona.

Wzdłuż dwóch stron korpusu są zamocowane prowadnice szynowe, po których porusza 

się podwójny portal przenoszący głowicę roboczą. Na korpusie znajduje się 

powierzchnia robocza maszyny – stół o konstrukcji odpowiedniej do rodzaju obróbki, do

jakiej dana maszyna została przewidziana.

STÓŁ ROBOCZY

Maszyna jest wyposażona w dwa nieruchome stoły robocze. 

W zależności od przeznaczenia maszyny, tzn. rodzaju przedmiotów obrabianych oraz 

materiału, z którego są wykonane, w powierzchni stołu mogą być wykonane rowki lub 

otwory, odpowiednio do przewidzianego sposobu mocowania, np.:

● system równoległych rowków o przekroju odwróconej litery T, służących do 

zamocowania przedmiotów obrabianych w sposób bezpośredni lub za pomocą różnego 

rodzaju śrubowych uchwytów obróbkowych;

● sieć wzajemnie prostopadłych rowków dla zastosowania podciśnieniowego systemu

mocowania;

● stół o powierzchni płaskiej z hybrydową strukturą: na przemian wykonane sektory z 

rowkami dla zastosowania podciśnieniowego systemu mocowania oraz z systemem 

rowków o przekroju odwróconej litery T.

POMPY PRÓŻNIOWE (opcje na zamówienie)Dla umożliwienia

zastosowania podciśnieniowego systemu mocowania

elementów obrabianych, maszyna musi być wyposażona w

pompę próżniową o wydajności i wartości uzyskiwanego

podciśnienia właściwej dla danego rodzaju materiału

obrabianego. Odpowiedni typ pompy zależy od rodzaju

materiału obrabianego, wymiarów powierzchni mocowania i 



obciążenia obróbczego. Maszyna może być wyposażona w jedną lub dwie pompy o 

odpowiednich parametrach technicznych.

PORTAL RUCHOMY i UKŁAD KINEMATYCZNY MASZYNY

Portal ruchomy maszyny jest konstrukcją przestrzenną.  Portal jest wykonany z 

odpowiednio użebrowanych grubościennych kształtowników o dużym przekroju i 

wysokiej sztywności. 

W zastosowanej konstrukcji suport z głowicą roboczą jest zawieszony z dwóch stron i 

porusza się po symetrycznym układzie  prowadnic szynowych. Dzięki temu jest 

zapewniona niezwykła sztywność zespołu roboczego, a co za tym idzie możliwość 

zastosowania elektrowrzecion o dużej mocy i realizowania

wysokowydajnej obróbki nawet najtwardszych materiałów z zakresu przeznaczenia 

maszyny.

Układ napędu pionowej osi interpolowanej – Z, wyposażony jest w system 

zapobiegający ewentualnym uszkodzeniom, mogącym nastąpić w przypadku zaniku 

napięcia zasilającego maszynę. W skład tego systemu wchodzi hamulec zamontowany 

na serwomotorze, który blokuje grawitacyjny ruch suportu w sytuacji awaryjnej.

Napęd osi interpolowanych

Wszystkie osie interpolowane maszyny są

napędzane za pomocą serwomotorów 

sterowanych w pełni cyfrowo i posiadających

enkodery odczytujące aktualne położenie

każdej osi. Układ ten na bieżąco kontroluje z

bardzo dużą dokładnością rzeczywiste

położenie narzędzia zapewniając wymaganą

dokładność pracy maszyny w każdych

warunkach obciążenia.

Odczyt pozycji głowicy roboczej – wartość

współrzędnej każdej osi interpolowanej jest

wyświetlana na ekranie sterownika maszyny, umieszczonego w szafie sterowniczej.



Liniowe osie interpolowane

Ruch każdej z liniowych osi interpolowanych odbywa się za pomocą blokowych łożysk 

liniowych z zamkniętym obiegiem kulek po prowadnicach szynowych. Napęd ruchu jest 

przekazywany poprzez przekładnie zębatkowe ze skośnymi zębami.

Ruch portalu maszyny jest napędzany równolegle poprzez pracujące synchronicznie 

2 serwomotory, które są zamontowane po obu stronach maszyny. Dzięki temu ruch 

portalu (w odróżnieniu do systemów napędzanych jednostronnie) jest zawsze 

perfekcyjnie prostopadły do osi stołu. Nie ma w tym przypadku zjawiska „ukosowania” 

portalu, mogącego wystąpić zwłaszcza podczas szybkich zmian kierunku ruchu wzdłuż 

osi Y. Dzięki temu łożyska liniowe nie są narażone na działanie naprężeń skośnych, 

znacznie przyśpieszających ich zużycie.

Obrotowe osie interpolowane

Przeniesienie napędu ze serwomotorów w

obrotowych osiach interpolowanych odbywa

się za pomocą specjalnych, cykloidalnych

przekładni obrotowych. Przekładnie te nie

wymagają żadnych okresowych regulacji,

gdyż ich konstrukcja posiada system kasujący

luzy. Dzięki temu jest zagwarantowana

bardzo wysoka precyzja pozycjonowania i

niezawodność działania osi obrotowych maszyny.

GŁOWICA ROBOCZA

Głowica robocza - typ ST7● Korpus odlew aluminiowy

● Liczba elektrowrzecion 1

● Interpolowane osie obrotowe

- napęd serwomotory;

- przeniesienie napędu bezluzowe przekładnie cykloidalne;

- zakres ruchu osi A 230° (-115° - +115°)

- zakres ruchu osi C 720° (-360° - +360°)



ELEKTROWRZECIONO

Charakterystyka elektrowrzeciona HSD ES779 HSK F63Moc

nominalna (S1/S6) 10 / 12 kW. 

Prędkość obrotowa  24 000 obr./min.

Gniazdo narzędziowe HSK F63

Sposób chłodzenia ciecz

Łożyska przednie ceramiczne

Łożyska tylne ceramiczne

Smarowanie łożysk dożywotnie

MAGAZYNKI NARZĘDZIOWE

Magazynek liniowy 

Magazynek liniowy, zamocowany na

końcowej krawędzi stołu roboczego,

przeznaczony na dodatkowe narzędzia,

wyposażony w osłonę przeciwpyłową i

dysze oczyszczające sprężonym

powietrzem stożki mocujące. narzędzi,

lub gdy narzędzia mają większe gabaryty. Maksymalna pojemność magazynka (liczba 

uchwytów narzędziowych) jest zależna od modelu maszyny i jej wymiarów. 

SONDY POMIAROWE 

Dla zapewnienia uniknięcia błędów w użyciu narzędzi oraz

prawidłowego wykonania obróbki, centrum obróbcze może być

wyposażone w odpowiednie sondy pomiarowe.

● Sonda BLUM – służy do pomiaru średnicy i długości narzędzia.

Sonda ma zastosowanie przy wykorzystaniu systemu automatycznej



wymiany narzędzi, aby uniknąć skutków ewentualnych pomyłek w kolejności użycia 

narzędzi, możliwych np. w sytuacji niezgodnego z założonym, załadowania magazynka 

narzędzi.

● Sonda kształtu BLUM (opcja)  – służy do pomiaru wymiarów i położenia elementu 

obrabianego, zamocowanego na stole maszyny.

SYSTEM SMAROWANIA MASZYNY – CENTRALNY (opcja)

Maszyna jest wyposażona w działający automatycznie, progresywny centralny system

smarowania. System ten różni się od zwykłych systemów automatycznych tym, że w 

miejscach jego rozgałęzień są zamontowane specjalne regulowane rozdzielniki. 

Rozdzielniki te umożliwiają precyzyjne ustawienie podawania optymalnej dla danego 

punktu ilości środka smarującego, bez względu na to, w jakiej odległości od pompy się 

on znajduje. Niwelowane są w ten sposób różnice oporu przepływu smaru, wynikające z 

różnicy długości przewodów.

Środek smarujący jest podawany ze zbiornika przewodami do właściwych miejsc za 

pomocą pompy. 

SYSTEM ZABEZPIECZEŃ RUCHOMYCH CZĘŚCI MASZYNY

Maszyna posiada specjalnie zaprojektowane osłony harmonijkowe wykonywane z 

wysokiej jakości tworzyw sztucznych, odpornych na przegięcia, ścieranie i działanie 

temperatury, oddziaływanie wiórów podczas obróbki skrawaniem. Dzięki zastosowaniu 

tego rozwiązania żywotność podzespołów ruchomym w maszynie znacznie się wydłuża.

DZIAŁANIE (W PEŁNI CYFROWE)

Konstrukcja i wyposażenie centrów obróbczych zapewnia możliwość prowadzenia

wydajnej i dokładnej obróbki elementów o skomplikowanych kształtach. W celu 

osiągnięcia zamierzonych celów maszyna wyposażona została w pełni numeryczny 

sterownik, serwomotory z enkoderami oraz w pełni cyfrowe napędy osi.

SZAFA STEROWNICZA

Szafa sterownicza zawiera wszelkie elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne 

potrzebne do sterowania pracą maszyny. Dla zapewnienia prawidłowych warunków 



pracy wszystkich elektrycznych oraz elektronicznych elementów i podzespołów układu 

sterowania, w szerokim zakresie warunków zewnętrznych, szafa sterownicza jest 

specjalnie uszczelniona.

Aby zagwarantować utrzymanie na właściwym poziomie temperatury wewnątrz szafy, 

nawet w przypadku skrajnie niesprzyjających warunków zewnętrznych, na 

wyposażeniu szafy znajduje się układ schładzania powietrza.

Opisany system sprawia, że wszystkie elementy układu sterowania są odpowiednio 

chłodzone dla zachowania właściwych warunków pracy. W celu ułatwienia 

wykonywania testów nowych programów i czynności konserwacyjnych, na 

wyposażeniu maszyny jest przewidziany ręczny panel sterujący, zawierający przyciski i 

przełączniki służące do ręcznego uruchamiania poszczególnych funkcji maszyny oraz 

przeprowadzania prób obróbki.

Szafa sterownicza oprócz elementów sterowania numerycznego zawiera również 

komputer typu PC, służący do przechowywania gotowych programów obróbczych i 

komunikacji operatora z maszyną.

Podstawowe cechy komputera PC:

- karta łączności Ethernet;

- monitor kolorowy …”;

- switch 5-portowy;

- system operacyjny Windows.

STEROWANIE NUMERYCZNE

Centra obróbcze są wyposażane w sterownik numeryczny typu,

charakteryzujący się następującymi cechami:

●  Bardzo wydajny procesor centralny;

●  15 sterowanych osi;

●  32 MB CNC DRAM pamięć operacyjna;

●  2 GB HDD;

●  karta Ethernet;

●  Cyfrowa karta sterowania silnikami osi;

●  Cyfrowe moduły We/Wy;

●  Moduł PLC do zarządzania maszyną;



●  Przenośny ręczny panel sterowania, wyposażony w przełącznik osi i potencjometr do

płynnej, proporcjonalnej regulacji szybkości posuwu;

●  Układy sterowania napędami osi interpolowanych - w pełni cyfrowe;

OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE MASZYNY

Główne funkcje sterownika CNC:

●  Nowoczesne sterowanie 5 osiowe,

●  Korekta narzędzia 3D;

●  Nowoczesne programowanie przebiegu obróbki;

●  Kontrola zakresu ruchu narzędzia dzięki wizualizacji na ekranie monitora;

●  Kompensacja promienia oraz długości narzędzia w obszarze roboczym;

●  TCP (Punkt Środkowy Narzędzia – Tool Center Point) - programowanie w 5 osiach,

w odniesieniu do punktu środkowego czoła narzędzia; funkcja pozwala na obrót wokół

wszystkich osi interpolowanych, nie zmieniając położenia ww. punktu w przestrzeni;

●  UPR (widok skośny – praca w odniesieniu do lokalnego układu współrzędnych);

●  Funkcja obrotu (obrót profilu);

●  Automatyczna regulacja ruchu posuwu na krawędziach dla zachowania właściwych

parametrów obróbki;

●  Funkcja odbicia lustrzanego (programowanie wykonywania symetrycznych operacji

obróbczych);

●  Funkcja skalowania (ułatwienie programowania obróbki elementów o tych samych

kształtach, ale innych wymiarach);

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYNY SMARTCUT 450

Maszyna jest zaprojektowana i wykonana zgodnie z właściwymi przepisami 

dotyczącymi bezpieczeństwa. Na wyposażeniu maszyny jest komplet urządzeń 

bezpieczeństwa. W skład tych urządzeń wchodzi ogrodzenie zewnętrzne, chroniące 

przed przypadkowym dostępem personelu do pola roboczego podczas pracy maszyny 

oraz przed ewentualnymi odpryskami materiału obrabianego. W wersji standardowej 

obudowa składa się z dwóch ścian bocznych (krótsze boki maszyny) – maszyna 

przystosowana do posadowienia przy ścianie hali. Dla zabezpieczenia przedniej strony 

maszyny jest zastosowana bariera optyczna, której zadaniem jest natychmiastowe 



zatrzymanie wszystkich ruchów maszyny w sytuacji zagrożenia. Jeśli maszyna ma być 

użytkowana w miejscu o swobodnym dostępie z większej ilości stron, musi to być 

przedmiotem dodatkowych uzgodnień i odpowiedniego uzupełnienia jej wyposażenia. 

Maszyna jest dostarczana z deklaracją zgodności z wymaganiami odpowiednich 

dyrektyw obowiązujących w Unii Europejskiej - jest oznaczona znakiem „CE”.

SYSTEM WSPOMAGAJĄCY PROJEKTOWANIE PRODUKCJI

Program ZW3D (opcjonalnie) Oprogramowanie zostało opracowane przez dla 

współpracy z naszymi centrami obróbczymi.

Program ten służy do sprawdzania, symulacji,

optymalizacji programów obróbki i generowania

ich w systemie G – kodów. Podstawowymi

funkcjami są: wykrywanie (już na etapie

programowania) ewentualnych kolizji, które

mogłyby wystąpić podczas pracy oraz

optymalizacja ruchów jałowych głowicy roboczej

podczas przejść od jednej operacji do następnej.

Program służy też do wykrywania limitów osi

maszyny oraz odzwierciedlania wszystkich

funkcji sterownika numerycznego.

Wykorzystywany jest także do przewidywania

czasów obróbczych sprawdzanych programów

oraz, np. w przypadku potrzeby szybkiej zamiany kolejności wykonywania różnych 

operacji.

Programista, po napisaniu programu do obróbki detalu, może już na ekranie swojego 

komputera, uruchamiając funkcję wizualizacji, sprawdzić działanie tworzonego 

programu, wprowadzić ewentualne korekty, zoptymalizować ruchy maszyny, itp.



Wprowadzona innowacja powoduje:

- możliwość bardzo szybkiej korekty długości oraz średnicy narzędzia,

- szybki import wygenerowanych wcześniej programów w celu użycia do wykonywania 

różnych detali przy pracy na dwóch stołach,

- uniknięcie ryzyka kolizji głowicy roboczej z obrabianym materiałem oraz innymi 

częściami maszyny.

PERSONALIZOWANA KONFIGURACJA I DANE TECHNICZNE MASZYNY SMARTCUT 450

5-OSIOWA FREZARKA CNC SMARTCUT – DANE TECHNICZNE

Opis J.m. Parametry

Zakresy obróbcze maszyny: 

Zakres osi X mm 0 - 3000

Zakres osi Y mm 0 - 1500

Prześwit osi Z mm 0 - 900

Zakres osi  A stopnie ± 120

Zakres osi C stopnie bezkońcowa

Wrzeciono:

Moc wrzeciona kW 10

Max. prędkość obrotowa rpm 24000

Uchwyt narzędziowy HSK F63

Chłodzenie płyn ARTIC FLU-5

Wymiary stołu obróbczego mm 3000 x 1500

Masa maszyny kg 8000

Automatyczny magazyn narzędzi: tak

Liczba gniazd narzędziowych szt. 8



SPECYFIKACJA  MASZYNY 

1. Korpus maszyny – solidna, sztywna, stalowa zamknięta konstrukcja o budowie 

skrzyniowej.

Modułowa konstrukcja pozwala na powiększenie zakresu osi Y, również w okresie 

późniejszym.

2. Podwójny stół rowkowy, napędzany za pomocą serwonapędów,

3. Kompaktowa skrętno-uchylna głowica obróbcza z jednostronnym podparciem.

4. Elektrowrzeciono HSD o mocy 10 kW i max. prędkości obrotowej 24000 obr/min., 

sterowane falownikiem, na łożyskach ceramicznych z szczelną komorą silnika..

5. Osie płynne,  ułożyskowane na dwóch prowadnicach i czterech wózkach (zakresy osi: 

patrz tabela z danymi technicznymi powyżej). Elementy wzajemnie poruszające się są 

ułożyskowane tocznie.

6. Nowoczesny system sterowania CNC firmy Mitsubishi – serwonapędy pozwalające 

uzyskać prędkość obróbki do 20.000 mm/min. Zastosowany system sterowania pozwala na 

wykonywanie w przyszłości upgrade’ów. 

Sterowanie maszyną odbywa się za pomocą przyjaznego panelu operatorskiego z monitorem 

dotykowym lub przy pomocy zadajnika pozwalającego na wygodną obsługę ręczną.

7. Uniwersalna sonda narzędziowa o powtarzalności 1 µm 2σ pozwalająca na pomiar i 

automatyczną korekcję długości i średnicy narzędzia oraz na kontrolę uszkodzeń.

Sonda zamontowana jest na stałe w bezpiecznej osłoniętej pozycji, co gwarantuje 

powtarzalność pomiaru oraz bezpieczeństwo urządzenia.

8. Automatyczny, listwowy magazyn narzędzi z 8 gniazdami narzędziowymi.

9. Zabudowany obszar roboczy frezarki co powoduje mniejsze nasilenie hałasu, znaczny 

wzrost bezpieczeństwa i ochronę przed pyleniem skrawanych materiałów
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ZAKRESY WYMIAROWE

●  Skok w osi X – poprzeczny mm 1500 mm (dla 3 osi),

●  Skok w osi Y – wzdłużny mm 3000 mm (dla 3 osi),

●  Skok w osi Z – pionowy mm 1000 mm,

● Prześwit pomiędzy stołem a wrzecionem, gdy oś A-90°– 900 mm,

●  Zakres obrotu wokół osi pionowej – oś C +/- 360°

● Zakres obrotu wokół osi poziomej – oś A +/-115°

●  Maksymalna szybkość ruchu w osi X i Y 60 m/min

●  Maksymalna szybkość ruchu w osi Z 40 m/min

●  Maksymalna szybkość ruchu w osi A i C 50 obr./min.

GŁOWICA ROBOCZA

●  Typ głowicy roboczej ST7

●  Typ elektrowrzeciona ES779

●  Moc elektrowrzeciona (S1) kW 10

●  Szybkość obrotowa wrzeciona 6.000 – 24.000 obr./min.

●  Gniazdo elektrowrzeciona HSK F63

●  Mocowanie narzędzia ER32

●  Chłodzenie elektrowrzeciona ciecz

STÓŁ ROBOCZY

●  Liczba stołów roboczych szt. 2 – napędzane za pomocą serwosilników,

●  Wymiary powierzchni roboczej stołu (X × Y) mm 1500 × 1500 mm – 2 sztuki,

●  Materiał powierzchni stołu aluminium/stal

WYPOSAŻENIE I ZASILANIE ELEKTRYCZNE

●  5- osiowy Sterownik Numeryczny MITSUBISHI

●  komputer PC z monitorem do komunikacji operatora z maszyną szt. 1

●  przenośny, ręczny panel sterowania, wyposażony w przełączniki wyboru osi i 

pokrętło regulacji szybkości pracy szt. 1



●  falownik do sterowania elektrowrzecionem szt. 1

●  liczba serwonapędów (sterowane w systemie w pełni cyfrowym AC) wraz z układami 

kompensacji luzów i elektroniczną korekcją 6 szt.

●  napięcie zasilania 400/50 V/Hz,

●  całkowita moc zainstalowana 30 kW,

●  średni pobór mocy 20 kW,

● Sonda BLUM – służy do pomiaru średnicy i długości narzędzia. Sonda ma 

zastosowanie przy wykorzystaniu systemu automatycznej wymiany narzędzi, aby 

uniknąć skutków ewentualnych pomyłek w kolejności użycia narzędzi, możliwych np. w 

sytuacji niezgodnego z założonym, załadowania magazynka narzędzi.

● Magazynek narzędziowy listwowy z zabezpieczeniem przeciwpyłowym, pojemność - 8

gniazd,

ZASILANIE PNEUMATYCZNE

●  wymagane ciśn. spręż. powietrza bar 6



WYMIARY GABARYTOWE

●  maszyna: długość – 5300 mm / szerokość – 3300 mm / wysokość  - 4100 mm,

●  masa maszyny kg ok. 8000,

●  szafa elektryczna: dł./szer./wys. mm 1200×600×2000,

●  masa szafy elektrycznej kg 300,

OPROGRAMOWANIE

●  program ZW3D CAD/CAM, dodatkowo postprocesor,

DOKUMENTACJA

●  Instrukcja obsługi, schemat elektryczny, pneumatyczny, centralnego smarowania oraz

deklaracja zgodności z „CE” w języku polskim.

kpl. 1

BEZPIECZEŃSTWO

●  maszyna wykonana zgodnie z wymaganiami norm dotyczących bezpieczeństwa, 

obowiązujących w Unii Europejskiej, na wyposażeniu obudowa zabezpieczająca, 

maszyna jest oznaczona znakiem “CE”

kpl. 1,

OPCJE DODATKOWE:

UKŁAD SMAROWANIA

●  centralny, progresywny system smarowania,

● roboczy stół próżniowy wraz z pompą próżniową,

● Sonda kształtu– służy do pomiaru wymiarów i położenia elementu obrabianego, 

zamocowanego na stole maszyny.



Gwarancja: 

● 36 miesięcy od daty montażu urządzenia.

● Gwarancja obejmuje poprawność działania następujących części składowych:

mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych i w uzasadnionych przypadkach -

bezpłatną interwencję technika,

● Gwarancja jest anulowana w przypadku nie uprawnionej interwencji ze strony

Kupującego lub jego technika, albo w przypadku braku przestrzegania reguł

prawidłowej obsługi i konserwacji, opisanych w Instrukcji Obsługi urządzenia.

● Gwarancja nie obejmuje komponentów zużytych lub zniszczonych z powodu

zwarcia lub braku stabilności parametrów sieci zasilania elektrycznego.

Dokumentacja (w j.polskim)

● Instrukcja obsługi

● Schemat instalacji elektrycznej

● Schemat instalacji pneumatycznej

● Schemat instalacji centralnego smarowania

Instalacja i uruchomienie

Po dostarczeniu urządzenia do fabryki Kupującego, technicy producenta dokonują

następujących czynności:

● montaż elementów, w przypadku gdy urządzenie jest dostarczane w stanie

rozmontowanym;

● uruchomienie maszyny i wykonanie prób pracy;

● przeszkolenie personelu klienta w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia;

Czynności do wykonania na koszt kupującego

● rozładunek i przemieszczanie elementów maszyny na terenie fabryki

kupującego (personel, urządzenia dźwigowe i transportowe);

● wykonanie fundamentów (w przypadku braku posadzki o odpowiedniej nośności);

● przyłączenie energii elektrycznej i sprężonego powietrza;

● dostarczenie materiału do wykonywania prób przy uruchomieniu;


