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ROBOCUT

α-CiB series

Sistem CNC de înaltă precizie
Prelucrare prin electroeroziune cu fir

Prelucrare EDM cu fir
extrem de flexibilă,
plus o masă de 800 mm
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Intra în zona de eficiență!
FANUC proiectează eficiența proceselor dumneavoastră de producție sub formă de sisteme
CNC, drivere, roboți și mașini de producție. Toate produse într-una dintre cele mai automatizate
fabrici din lume. Gata să se ntegreze și susținute de un suport si de servicii fără egal. Este
modul în care vă vom da un avantaj competitiv. Fabricate eficient pentru productivitate !

FANUC este specialistul în domeniul automatizării în fabrici

*stare 08/2016

Suntem experţi în automatizare de aproape 60 de ani. Cu peste
20 de milioane de produse FANUC ce funcţionează în întreaga
lume – inclusiv 420.000 de roboţi FANUC, 3,5 milioane de
sisteme CNC FANUC şi 16 milioane de servomotoare FANUC –
credem că istoricul nostru vorbeşte de la sine.*

Produse eficiente

Inovaţii eficiente

Asistenţă şi service eficiente

Toate produsele FANUC implică
eficienţă integrată. Numărul
scăzut de piese şi tehnologia
suplă le fac fiabile, previzibile şi
uşor de reparat. Sunt realizate
pentru a funcţiona şi pentru a
vă oferi cel mai mare timp de
funcţionare disponibil pe piaţă.

Eficienţa integrată se află, de
asemenea, la baza fiecărei
inovaţii FANUC. Bazată pe
tehnologiile FANUC, aceasta este
concepută să sporească eficienţa
unităţilor dumneavoastră de
producţie.

Asistenţa şi service-ul FANUC
implică, de asemenea, eficienţa
integrată. Am ascultat cu atenţie
nevoile dumneavoastră şi ne-am
respectat promisiunile.
De asemenea, avem grijă de
produsele noastre pe toată
durata lor de funcţionare.
Cu o abordare personală şi un
timp rapid de reacţie, vă ajutăm
să obţineţi eficienţă maximă.

ROBOCUT – EDM rapid, precis,
multifuncţional
În ceea ce priveşte EDM cu fir, precizia a fost asigurată în mod tradiţional în detrimentul vitezei. De
aceea, FANUC a proiectat o maşină ROBOCUT cu EDM cu fir din generaţia următoare. Seria α-CiB
include trei utilaje multifuncţionale, flexibile, inclusiv primul model cu o masă de 800 mm. Cu timpi
medii incredibil de lungi între defecţiuni, o întreţinere redusă, longevitate şi timpi de funcţionare
excelenţi, aceste utilaje atemporale sunt proiectate să economisească timpul şi să reducă costurile
unitare, asigurând, în acelaşi timp, precizie şi tăiere optime.

Concepute pentru performanţă maximă
•
•
•
•
•

c ea mai recentă tehnologie de sisteme CNC şi servomotoare
generator proiectat pentru fiabilitate maximă
capabile să taie piese groase, etajate şi conice
tăiere a mai multor piese de prelucrat
funcţie de Prindere a miezurilor uşor de folosit pentru o
prelucrare automatizată şi mai îndelungată
• infilare a firului în doar 10 secunde
• reinfilare automată pe traseul firului
• control precis dublu servo al tensiunii firului

de ani de
tehnologie
ROBOCUT
proiectată şi construită
în Japonia
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Generator de impulsuri de descărcare flexibil(FPC)
FANUC a proiectat o placă de circuite flexibilă, mai performantă, pentru a controla cu
precizie şi pentru a modela descărcările în funcţie de condiţiile efective de prelucrare.
Datorită noului sistem de Control flexibil al impulsurilor, sunt disponibile acum Moduri
de impulsuri pentru a reduce timpii de ciclu şi pentru a spori precizia.
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Poziţionare mai rapidă
Funcţia de Poziţionare inteligentă vă ajută să începeţi operaţiile mai rapid, reducând
timpul de care utilajul are nevoie pentru a măsura referinţele geometrice de pe piesa
de prelucrat. FANUC utilizează atingerea firului pentru a găsi poziţia relativă dorită a
firului în raport cu piesa de prelucrat; funcţia de Poziţionare inteligentă setează
parametrii, iar utilajul găseşte automat punctul de pornire. În noua serie ROBOCUT,
această funcţie a fost îmbunătăţită, reducând timpul de poziţionare a orificiului cu
până la 30% comparativ cu seria ROBOCUT anterioară şi fără a compromite precizia.
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Rigiditate superioară a batiului pentru precizie maximă
Designul optim al cadrului utilajului ROBOCUT este rezultatul analizei FEM (metodă
cu element finit) avansate, care a fost validată printr-o multitudine de teste efectuate
pe prototipuri în mărime naturală, pentru o precizie maximă de prelucrare. Prin
urmare, prelucrarea de înaltă precizie poate fi obţinută pe fiecare model din serie şi în
condiţii de temperatură ambiantă variate.

Flexibilitate imbatabilă a
prelucrării EDM cu fir
Fiind un utilaj multifuncţional flexibil, FANUC ROBOCUT va realiza 80% din operaţiile
dumneavoastră zilnice de tăiere fără a fi nevoie să modificaţi vreodată configuraţia. Atunci când o
faceţi, însă, veţi constata că gama amplă de opţiuni ale utilajului ROBOCUT simplifică extrem de
mult adaptarea acestuia.

Configurare mai rapidă
Funcţia de Ghidare a configurării de la FANUC asigură
configurări ultrarapide şi reduce timpul de inactivitate prin
semnalizarea eventualelor erori ale operatorului. Printre alte
funcţii ce economisesc timpul se numără o uşă frontală
automată şi o cuvă de lucru cu scurgere parţială, care reduc
timpii de prelucrare, permiţându-vă să îndepărtaţi piesele
fără a goli complet rezervorul.

Întreţinere uşoară
Întreţinerea este uşoară datorită unei mese de lucru şi unei
uşi frontale automate care permite accesul la masa de
dedesubt. Un ghid clar şi precis de întreţinere asigură faptul
că se poate realiza o întreţinere corectă în numai câţiva paşi.

Sistem complet automat de control al nivelului de umplere
ROBOCUT măsoară presiunea apei la baza rezervorului şi o
reglează în funcţie de poziţia axei Z, folosind un servomotor.
Prin urmare, beneficiaţi de un număr redus de piese, de mai
puţine operaţii de întreţinere, mai multă fiabilitate şi de un
nivel precis al apei în cuva de lucru.

Utilajul multifuncţional eficient:
modelul 400 prezintă o cursă
îmbunătăţită pentru prelucrarea
unor piese şi mai mari

α-C400iB
α-C600iB
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Funcţie de Prindere a miezurilor uşor de configurat
Seria ROBOCUT α-CiB vă permite să prelungiţi orele de
prelucrare automatizată prin planificarea mai bună a aplicaţiilor
de tăiere. Punctele de prindere sunt setate direct pe sistemul
CNC al utilajului, fără programare prealabilă. Utilizate în
combinaţie cu funcţia de reinfilare pe traseul firului, reprezintă
soluţia ideală pentru o prelucrare automatizată îndelungată şi
pentru procese de tăiere a mai multor piese de prelucrat. După
executarea aplicaţiei, este suficient să îndepărtaţi manual
miezurile, fără riscul de deteriorare a utilajului.
Puncte de
prindere

α-C800iB
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Model nou cu masă rigidă de 800 mm pentru flexibilitate şi mai mare
Flexibilitate eficientă

Economisire eficientă a spaţiului

Capabil să prelucreze piese cu
dimensiuni de până la 1.250 ×
975 × 300 mm, modelul
ROBOCUT α-C800iB reprezintă
un răspuns de viitor pe o piaţă
imprevizibilă: în cazul în care
designul piesei de prelucrat se
modifică brusc, acest utilaj se
poate adapta.

Mare, dar compact, modelul
ROBOCUT α-C800iB prezintă cea
mai mică suprafaţă de instalare
şi cea mai redusă înălţime din
clasa sa – este soluţia perfectă
de economisire a spaţiului.

Prelucrare automatizată
flexibilă
Modelul α-C800iB vă permite să
montaţi mai multe piese cu o
singură configurare şi oferă, de
asemenea, cea mai avansată
funcţie de Prindere a miezurilor
existentă pe piaţă, economisinduvă timpul şi reducându-vă
costurile unitare.

Autocurăţare unică înainte de etanşare
Reducând timpii de curăţare la mai puţin de o oră pe
săptămână şi contribuind la menţinerea preciziei, această
unitate separabilă este prevăzută cu un sistem de preetanşare brevetat, care împiedică depunerea şlamului.

Prelucrare precisă în ciuda fluctuaţiilor de temperatură
Datorită funcţiei de compensare a deplasarilor termice,
ROBOCUT prelucrează de fiecare dată la aceleaşi standarde
stricte, în ciuda fluctuaţiilor temperaturii ambiante. FANUC
oferă o soluţie cu 3 senzori pentru medii cu fluctuaţii mari de
temperatură şi o soluţie cu 7 senzori, proiectată special
pentru reglarea fină a transferului termic la utilajele instalate
în încăperi cu temperatură controlată.

Utilizarea optimă a spaţiului de lucru
În funcţie de model, axele U şi V ale utilajului ROBOCUT pot fi
avansate cu 90 mm dincolo de masă, lăsând un spaţiu de 10
mm între punctul median al firului şi marginea internă a
mesei. Acest lucru permite prelucrarea pieselor de prelucrat
mai mici fără a fi nevoie de dispozitive costisitoare de fixare.

Controlul impulsurilor AI
Reduce la minimum riscul ruperii firului la viteze ridicate de
prelucrare, chiar şi în condiţii dificile, cum ar fi cele ce
presupun distanţe mari între duze sau modificarea înălţimilor
de tăiere.

Infilare automată în doar
10 secunde
Tehnologia unică de infilare cu avans automat al firului AWF2 de la FANUC asigură o infilare
automată, rapidă, fiabilă, în numai 10 secunde. Pentru a asigura o infilare şi o reinfilare
fiabile, firele sunt tăiate electric, lăsând un capăt ascuţit, care este perfect drept şi fără
bavuri, chiar şi pe un fir moale. Cu ajutorul unui jet de apă, infilarea firului este deopotrivă
simplă şi foarte rapidă.

140

de ore prelucrare
neintrerupta fara
supraveghere

Cu 60 de ore de funcţionare cu
fir standard, opţiunea cu bobină
de 30 kg şi dispozitivul de tăiere
fir determină cel puţin dublarea
perioadei de funcţionare continuă.
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Reinfilare fiabilă pe
traseul firului

Tensiune constantă a firului –
fiabilitate generală îmbunătăţită

Punct de rupere a firului
Punct de infilare a
firului

Ghidaj superior

Duză

Punct de pornire
CNC

R

Dire

cţie

de

re
tă i e

Direcţie de tăiere

Spre deosebire de alte utilaje, ROBOCUT nu trebuie să
revină la punctul de pornire după o rupere a firului.
Acest lucru reduce considerabil timpii de prelucrare prin
reinfilarea automată pe traseul firului la piese de
prelucrat cu o grosime de până la 150 mm, chiar şi în
cazul comenzilor dificile de microprelucrare.

Două servomotoare menţin tensiunea firului utilajului
ROBOCUT la o precizie de +/- 15 g. Realizabil cu
ajutorul tehnologiei servo digitale FANUC, controlul
unic al tensiunii firului servo dublu de la FANUC asigură
tăierea consecventă prin compensarea erorilor firului.
Alte avantaje includ numărul scăzut de ruperi ale firului
şi uzura redusă a pieselor.

Eficienţă încorporată
• infilare şi reinfilare cu imersiune extrem de fiabile, chiar şi pe
piese de prelucrat cu o grosime de până la 200 mm
• infilare conica precisă până la o înălţime de 50 mm şi unghi de
inclinare de 5 grade
•o
 pţiune AWF pentru fir moale, pentru a realiza extremităţi tăiate
drepte, fără bavuri pe fir moale
•m
 ecanism AWF uşor de demontat, curăţat şi reasamblat

Sistem CNC de ultimă oră
Piesa de rezistenţă a fiecărui utilaj FANUC ROBOCUT este comanda CNC
cea mai fiabilă din întreaga lume. Concepute pentru precizie maximă,
sistemele CNC FANUC sunt extrem de uşor de folosit şi programat,
asigurând o funcţionalitate inegalabilă. Până în prezent, au fost instalate
peste 3,5 milioane de unităţi în toată lumea. Pentru a obţine rezultate
exacte în cadrul operaţiilor de tăiere mai dificile, comanda de înaltă
performanţă FANUC 31i-WB acceptă până la 7 axe controlate simultan şi,
prin monitorizarea constantă a acestora, asigură protecţia continuă
împotriva coliziunilor. Programarea comenzii 31i-WB este simplă, modul de
economisire a energiei şi funcţiile de recuperare a energiei cu care este
prevăzută comanda făcând ca ROBOCUT să aibă un cost de exploatare
foarte accesibil.

comandă portabilă uşoară, simplu de utilizat

• diagnosticare automată rapidă
• corecţie automată precisă
• întreţinere preventivă precisă
• programare automată uşoară
• ecran de comandă uşor de folosit
• acceptă mai multe limbi

• tastatură cu membrană uşor de curăţat
• cablu cu fibră optică pentru fiabilitate
maximă
• electronică de comutare cu economie
de energie
• interfaţă pentru mouse şi tastatură
• comenzi rapide predefinite
• tastatură şi ecran tactil

• afişaj color de 15” cu ecran tactil
• ecran principal iHMI intuitiv
• introducere rapidă şi uşoară a datelor
• interfaţă îmbunătăţită la ecranul de operare
a robotului

Timp de inactivitate inexistent:
întreţinere simplă – detectare timpurie
Interfaţa intuitivă de întreţinere vizuală a
sistemului CNC 31i-WB de la FANUC facilitează
repunerea mai rapidă în funcţiune după operaţiile
de service. Sistemul integrat de atenţionare
timpurie identifică erorile înainte de a se produce,
asigurând o precizie maximă şi standarde de
calitate consecvente.

• Interfaţă Ethernet
• Interfeţe USB
• Slot de card CF
• Interfaţă RS232C
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Detalii despre eficienţa ROBOCUT

Monitorizare la distanţă cu
ROBOCUT-LINKi
Echipat cu o nouă interfaţă grafică, ROBOCUT-LINKi este un instrument actualizat de gestionare a informaţiilor privind
calitatea şi producţia, care vă permite să monitorizaţi starea a până la 32 de utilaje ROBOCUT în timp real, de pe PC-uri
sau dispozitive inteligente la distanţă. Sunt disponibile informaţii specifice pentru fiecare aplicaţie de tăiere şi se pot
trimite notificări push declanşate de evenimente către diferite dispozitive. Interfaţa intuitivă şi extrem de uşor de folosit
vă oferă acces la funcţii de întreţinere preventivă, precum şi la consumabile şi la servicii de reparaţie. De asemenea,
vă permite să transferaţi programe NC şi să efectuaţi verificări ale calităţii prin compararea datelor standard cu stările
curente de tăiere.
Monitor de stare
• monitorizarea configuraţiei
• monitorizarea detaliată a
dispozitivelor

Rezultatele operaţiilor
• rezultatele operaţiilor de grup
• rezultatele operaţiilor dispozitivelor
• rezultatele prelucrării

Diagnosticare
• istoric de alarme
• istoric de programe

Pachetul
perfect pentru
realizarea
sculelor PCD
Utilajele din seria ROBOCUT α-CiB sunt utilaje
multifuncţionale perfecte în ceea ce priveşte
realizarea sculelor cu diamant policristalin
(PCD). Generatorul ROBOCUT PCD asigură faptul
că în timpul tăierii nu se deteriorează cristalele şi
asigură o prelucrare de înaltă precizie, la viteză
ridicată pentru ascuţirea uneltelor PCD. Masa
rotativă FANUC CCR simplifică tăierea uneltelor
PCD complexe. Capabil să taie la o varietate de
unghiuri diferite, utilajul ROBOCUT este ideal
pentru ascuţirea blocurilor PCD lipite. Utilajul
dumneavoastră multifuncţional pentru realizarea
de unelte PCD!

Proiectat pentru automatizare simplă
Pachetul de pornire rapidă şi simplă (QSSP) FANUC vă permite să instalaţi roboţi de supraveghere în numai câţiva
paşi. Uşile laterale şi frontale comode oferă o bună accesibilitate. Accesul uşor al roboţilor pentru încărcarea
pieselor de prelucrat mai grele, precum şi o zonă de lucru cu design ergonomic asigură supravegherea fără
probleme a utilajului. Pentru scenarii de automatizare mai complexe, cuprinzătoarea reţea FANUC de parteneri
europeni dedicaţi deţine know-how-ul şi expertiza tehnică de care aveţi nevoie pentru a crea soluţia ideală pentru
unitatea dumneavoastră de producţie. Un alt avantaj: toate produsele FANUC folosesc acelaşi limbaj şi împart o
platformă servo şi de control comună, ceea ce simplifică extrem de mult procesul de instruire şi exploatare.

FANUC ROBOCUT pentru
sectorul auto
Producţia în masă de piese pentru sectorul auto necesită niveluri incredibil de ridicate
de fiabilitate şi eficienţă pentru utilaje. Acestea trebuie să ofere o precizie repetabilă pe
perioade extrem de lungi de timp. ROBOCUT oferă nu numai până la 140 de ore de prelucrare
automatizată, ci şi o precizie incredibilă şi finisaje superioare ale suprafeţelor pentru piesele
de prelucrat dificile, cum ar fi matriţele, care necesită tăierea de forme sofisticate cu toleranţe
foarte mici. În plus, masa rotativă CCR a utilajului ROBOCUT se pretează perfect pentru tăierea
uneltelor PCD, producerea componentelor sofisticate şi a uneltelor rotative cerute frecvent în
sectorul auto.

Infilare automată a firului

Tăierea sculelor PCD

Pentru a asigura tăierea perfectă în serii de
producţie fără întreruperi, avansul automat al
firului (AWF2) de la utilajul ROBOCUT reinfileaza în
mod automat firul în cazul ruperii. Realizează acest
lucru în mod imersat în fanta de tăiere şi elimină,
astfel, necesitatea de a goli şi a reumple rezervorul
de apă.

Tăierea cu fir a sculelor PCD oferă avantaje
semnificative comparativ cu rectificarea cu
diamant. Calitatea marginilor este excelentă,
costurile de exploatare sunt reduse şi profilele
sofisticate pot fi tăiate la niveluri incredibile de
precizie în numai câteva cicluri de tăiere.

Masa rotativă CCR FANUC
Pentru un nivel maxim de precizie şi flexibilitate,
această masă de poziţionare uşoară, universală
este prevăzută cu rigle de sticlă de înaltă rezoluţie
şi, la concentricitate maximă, oferă o deplasare
optimă între axele U şi V.

FANUC ROBOCUT pentru
sectorul de piese electrice şi IT
Precizia extrem de ridicată a sculelor, cum ar fi matriţele, este necesară pentru realizarea
pieselor de înaltă precizie şi a micro-pieselor, precum conectorii electrici. Nivelurile incredibile de
repetabilitate asigură, de asemenea, obţinerea aceloraşi standarde ridicate de fiecare dată.

Tăiere cu fir subţire

Funcţie de microfinisare MF2

Utilajul ROBOCUT este ideal pentru tăierea
pieselor mici, iar funcţionalitatea cu fir subţire a
acestuia permite tăierea cu un fir cu diametrul de
până la 0,05 mm. Acest lucru face posibilă
producerea pieselor foarte mici şi subţiri necesare
în sectorul electric şi IT, cum ar fi conectorii şi
semiconductorii.

Generatorul de microfinisaj MF2 de la FANUC nu
numai că vă permite să obţineţi suprafeţe extrem
de fine şi finisaje perfecte, dar asigură şi precizie
maximă şi tăiere eficientă. Acesta este ideal
pentru producerea matriţelor folosite în turnarea
electrică prin injecţie pentru a realiza componente
electrice de calitate înaltă, cum ar fi conectorii.

FANUC ROBOCUT pentru
sectorul medical
Când este echipat cu o masă rotativă FANUC, utilajul ROBOCUT oferă flexibilitatea de a prelucra
formele extrem de sofisticate necesare la fabricarea echipamentului medical şi chirurgical.
ROBOCUT oferă, de asemenea, nivelurile ridicate de fiabilitate şi repetabilitate necesare pentru
producţia în masă a echipamentelor destinate sectorului medical.

Masa rotativă CCR FANU
Pentru un nivel maxim de precizie şi flexibilitate, această masă rotativă uşoară, compactă este prevăzută cu rigle
de sticlă de înaltă rezoluţie şi, la concentricitate maximă, oferă o deplasare optimă între axele U şi V. Economisind
timp în procesele de prelucrare prin eliminarea necesităţii de rotire manuală a piesei de prelucrat, masa rotativă
CCR FANUC este ideală pentru fabricarea produselor medicale. Este perfect izolată, pentru a împiedica
pătrunderea apei şi este prevăzută cu dotare standard de detectare a inundarii.

Verificare rapidă a calităţii
Proiectat pentru a asigura rezultate consecvente,
software-ul ROBOCUTLINKi detectează
defecţiunile elementelor finisate la niveluri
incredibile de precizie, indiferent de numărul de
elemente existente într-un lot. Datorită acestui
software, dacă un element prezintă o defecţiune,
acest instrument o va detecta.

Infilare/reinfilare automată a
firului
Permiţând până la 140 de ore de producţie
automatizată, această funcţie reprezintă un real
avantaj în aplicaţiile din sectorul medical,
reducând costurile de manoperă şi automatizând
complet producţia perfectă în masă a
componentelor.

FANUC ROBOCUT pentru
ordonatori de aplicaţii şi
producători de matriţe
ROBOCUT este un utilaj multifuncţional flexibil, care execută aproape orice fel de aplicaţie.
Costurile sale reduse de exploatare şi posibilitatea de a prelucra piese sofisticate la niveluri
incredibile de precizie îl transformă în utilajul perfect pentru lucrări de prelucrare generale.
Disponibil cu o masă de 800 mm, acesta oferă un design atemporal şi capacităţi de prelucrare
a mai multor piese, ideale pentru producerea de prototipuri sau a pieselor de mare valoare,
cu dimensiuni de până la 1.250 × 975 × 300 mm. În plus, funcţia sa inegalabilă de Prindere a
miezurilor poate fi programată uşor în secţia de producţie, fără un PC şi asigură o fiabilitate
maximă pentru aplicaţii care necesită timpi lungi de prelucrare automatizată.

Tăiere conica

Funcţie de tăiere a canelurilor

ROBOCUT este prevăzut cu o serie de funcţii
concepute să reducă timpii de ciclu în procesele de
tăiere conice şi să garanteze prelucrarea
automatizată continuă. Acestea includ
compensarea avansată la tăierea conica, funcţia
AWF2 cu fir moale de la FANUC şi controlul
tensiunii firului servo dublu.

Introduceţi datele, apăsaţi butonul şi creaţi
programul. Tăierea canelurilor este foarte simplă.
După pornirea ciclului, poziţionarea şi tăierea sunt
automatizate, ceea ce face ca această modalitate
de tăiere a canelurilor să fie comodă.

Funcţie automată cu fir moale

Funcţie de rotaţie 3D

Eliminând necesitatea de monitorizare a utilajului
de către operator, funcţia AWF2 cu fir moale
permite prelucrarea automatizată continuă în
seriile de producţie extinse, datorită duratei lungi
de exploatare a electrodului.

Pentru a asigura configurarea mai rapidă fără
erori, software-ul FANUC Auto 3D măsoară
înclinaţia şi rotaţia piesei de prelucrat cu sondă
tactilă pentru a efectua compensarea automată a
planului programului şi a fiecărei mişcări a axei
– fără a fi necesar un utilaj suplimentar de
măsurare 3D şi un server suplimentar (PC).

Personalizaţi-vă utilajul
ROBOCUT
Proiectată să sporească productivitatea utilajului dumneavoastră ROBOCUT pentru o varietate
enormă de aplicaţii, gama FANUC de accesorii software şi hardware dedicate vă oferă libertatea de a
vă adapta cu exactitate procesele de prelucrare în funcţie de nevoi. La fel ca toate produsele FANUC,
accesoriile FANUC prezintă o fiabilitate imbatabilă la nivel mondial, sunt uşor de utilizat şi au fost
proiectate pentru a vă ajuta să utilizaţi la maximum utilajul dumneavoastră ROBOCUT. Utilizându-le,
veţi putea spori capacitatea de producţie şi veţi putea menţine standarde stricte de calitate indiferent
de dificultatea proceselor dumneavoastră de prelucrare.

Programarea devine uşoară cu ROBOCUT-CAMi

Sistemul FANUC ROBOCUT-CAMi simplifică programarea rutinelor de prelucrare cilindrică, conică şi cu 4
axe. Puteţi afişa software-ul ROBOCUT-CAMi direct pe ecranul CNC, utilizând funcţia desktop la distanţă.
ROBOCUT-CAMi oferă, de asemenea, mai multe limbi şi o serie de opţiuni de importare a datelor 2D şi
3D, cum ar fi fişierele DXF, IGES şi STEP.
Avantajele dumneavoastră cu ROBOCUT-CAMi
• Software-ul ROBOCUT-CAMi poate fi afişat pe ecranul CNC
• gamă enormă de opţiuni post-procesare
• transfer simplu de programe prin interfaţa Ethernet
• setările implicite automate reduc timpii de configurare
• programarea simplă a roţilor dinţate cu dinţi în evolvenţă, a
formelor superioare şi inferioare, a tăierii fără miez

Masa CCR FANUC
Pentru cele mai bune rezultate de realizare a sculelor PCD, utilajul
ROBOCUT este disponibil cu o masă rotativă CCR. Această masă
rotativă uşoară, universală este prevăzută cu rigle de sticlă de
înaltă rezoluţie şi, la concentricitate maximă, oferă o deplasare
optimă între axele U şi V.

	Compensarea transferului termic cu 7
senzori
Compensarea transferului
termic este, de asemenea,
disponibilă cu 7 senzori, pentru
o stabilitate termică maximă.

Funcţie MF2
Generatorul de microfinisaj
MF2 de la FANUC nu numai că
vă permite să obţineţi suprafeţe
extrem de fine şi finisaje
perfecte, dar asigură şi precizie
maximă şi tăiere eficientă.

	Funcţie automată de
rotaţie 3D
Pentru a asigura configurarea
mai rapidă fără erori,
software-ul FANUC Auto
3D măsoară înclinaţia şi
rotaţia piesei de prelucrat,
compensând planul
programului şi fiecare mişcare
a axei, fără a fi nevoie de
un utilaj suplimentar de
măsurare 3D şi de un server
suplimentar (PC).

Maşină de tăiat cu fir
	Sondă tactilă
Renishaw
Pentru poziţionarea automată
de precizie şi alinierea piesei
de prelucrat.

 istem de lubrifiere
S
automată cu
unsoare
Lubrifiază conform cu
specificaţiile, reducând
necesitatea întreţinerii
manuale (opţiune din fabrică).

Z 400
Disponibilă la modelul RC
C600iB, această opţiune vă
permite să prelucraţi piese
de prelucrat mai mari şi mai
groase.

	Indicator luminos de
atenţionare opţional

Pentru ore îndelungate de
tăiere automatizată.

	Opţiune de fir
subţire de 0,05 mm
şi 0,07 mm
Fiind mai fin decât firul
standard de 0,1 mm, acesta
este disponibil opţional la
modelul C400iB numai pentru
producerea pieselor foarte mici
şi subţiri.

	Kituri de
retehnologizare cu 6
sau 7 axe

	Software de
programare ProfDia
GTR
Pentru scule de tăiere rotative
şi fixe.

	Uşă frontală
automată
Opţiune de economisire
a timpului, care elimină
necesitatea de a scurge
complet apa.

Includ servo-amplificator, card
de axe, cabluri şi o cutie de
conectare.
	Încărcător automat
pentru bobina de 30
kg de fir

30

Linear encoder

Poate fi retehnologizat
pentru până la 140 de ore
de funcţionare prelungită
automatizată.

Proiectat pentru economie
de energie
Comenzile CNC, motoarele, amplificatoarele, generatoarele şi pompele FANUC de la utilajele
ROBOCUT sunt proiectate pentru a oferi cel mai mic consum de energie posibil, prin utilizarea
gestionării inteligente a energiei. Fiecare componentă a fost aleasă pentru a oferi cel mai înalt
nivel posibil de performanţă cu un consum minim de energie. Alte funcţii inteligente de
reducere a consumului de energie includ, de asemenea, monitorizarea energiei, modul inactiv,
iluminarea cu LED, pompe pentru invertoare, funcţii de răcire şi regenerarea energiei.

Funcţie de economisire a energiei

Funcţia de economisire a energiei permite
urmărirea exactă a consumului de energie în
timpul prelucrării sau în stand-by. De asemenea, se pot seta intervenţii de economisire a
energiei, cum ar fi dezactivarea pompelor de
spălare sau filtrare, cu funcţii, precum economizoarele de ecran, modul inactiv, pornirea
automată cu ajutorul temporizatorului şi oprirea automată, toate contribuind la economii
suplimentare.
• reduceţi consumul de energie şi costurile
• reduceţi costurile de exploatare a utilajului
• măriţi durata de exploatare a utilajului

Reduceţi costurile
pentru consumul
de energie

Reduceţi costurile
pentru consumul
de energie

Altele
Monitorizarea energiei
Această funcţie de
economisire a energiei
oferă o prezentare generală
a consumului de energie şi
indică unde anume se pot
face economii.

Altele
Modul inactiv
Această funcţie
economiseşte energia,
plasând în mod automat
utilajul în modul inactiv în
perioadele de inactivitate.

Date tehnice α-C800iB

NEW

Standard
Dimensiuni maxime piesă de prelucrat [mm]

1250 × 975 × 300

Greutate maximă piesă de prelucrat [kg]

3000

Cursele mesei pe axele XY [mm]

800 × 600

Cursa pe axa Z [mm]

310

Cursele pe axele UV [mm]

200 × 200

Unghiul conic maxim [ ° / mm]

± 30° / 150

Incrementul minim de crestere a acţionărilor [mm]

0.0001

Diametru fir [mm]

Ø 0.10 ~ Ø 0.30

Greutate maximă fir [kg]

16

Spaţiu de instalare (L/A) [mm]

2900 × 3260

Greutate utilaj (aprox.) [kg]

4200

FANUC 31i-WB

Controler

4

Spaţiu de stocare program de piese [MB]
Nivel de zgomot
LPA [dB]

64

LPCvârf [dB]

81

Opţional
duza de ghidare la 45°
± 45°/40

Unghiul conic maxim [ ° / mm]
Unitate de avans fir pentru bobina de 30 kg

30

Greutate maximă fir [kg]

400

Dimensiuni exterioare | Plan de amplasare
Poziţie intrare curent (200 V c.a., trifazic)

1820

1760

2200 <2270>

2455
400

1800

1065
10

2900

3275

*) Planul de amplasare de mai sus este acela valabil pentru un utilaj standard. Contactaţi FANUC dacă doriţi să comandaţi dotări opţionale, cum ar fi unitatea de avans fir cu bobina de 30 kg

3660

3260

25

780

Poziţie intrare aer comprimat
* Valorile dintre paranteze < > sunt valabile atunci când capacul de siguranţă este deschis.

Date tehnice α-C600iB

Standard
Dimensiuni maxime piesă de prelucrat [mm]

1050 × 820 × 300

Greutate maximă piesă de prelucrat [kg]

1000

Cursele mesei pe axele XY [mm]

600 × 400

Cursa pe axa Z [mm]

310

Cursele pe axele UV [mm]

200 × 200

Unghiul conic maxim [ ° / mm]

± 30°/150

Incrementul minim de crestere a acţionărilor [mm]

0.0001

Diametru fir [mm]

Ø 0.10 ~ Ø 0.30

Greutate maximă fir [kg]

16

Spaţiu de instalare (L/A) [mm]

2440 × 2680

Greutate utilaj (aprox.) [kg]

3000

Controler

FANUC 31i-WB

Spaţiu de stocare program de piese [MB]

4

Nivel de zgomot
LPA [dB]

64

LPCvârf [dB]

81

Opţional
Axa Z 400
410

Deplasarea axei Z [mm]
Dimensiuni maxime ale piesei de prelucrat fără uşă automată, cursa opţională pe axa Z [mm]

1050 × 820 × 400

Spaţiu de instalare [mm]

2790 × 2680

Uşă frontală automată (doar pentru utilaj standard (cursa pe axa Z = 310 mm))
Dimensiuni maxime piesă de prelucrat [mm]

1050 × 775 × 300

duza de ghidare la 45°
Unghiul conic maxim [ ° / mm]

± 45°/ 70

Unitate de avans fir pentru bobina de 30 kg
Greutate maximă fir [kg]

30

400

Dimensiuni exterioare | Plan de amplasare
Poziţie intrare curent (200 V c.a., trifazic)

290

1820

1760

2160 <2230>

1880

3080

20

780

Poziţie intrare aer comprimat
* Valorile dintre paranteze < > sunt valabile atunci când capacul de siguranţă este deschis.

950

280

400

2440

1430

10

1000

2840

*) P
 lanul de amplasare de mai sus este acela valabil pentru un utilaj standard. Contactaţi FANUC dacă doriţi să comandaţi dotări opţionale, cum ar fi cursa pe axa Z de 400 mm şi unitatea de avans fir pentru
bobina de 30 kg .

Date tehnice α-C400iB

Standard
Dimensiuni maxime piesă de prelucrat [mm]

730 × 630 × 250

Greutate maximă piesă de prelucrat [kg]

500

Cursele mesei pe axele XY [mm]

400 × 300

Cursa pe axa Z [mm]

255

Cursele pe axele UV [mm]

120 × 120

Unghiul conic maxim [ ° / mm]

± 30° / 80

Incrementul minim de crestere a acţionărilor [mm]

0.0001

Diametru fir [mm]

Ø 0.10 ~ Ø 0.30

Greutate maximă fir [kg]

16

Spaţiu de instalare (L/A) [mm]

1990 × 2200

Greutate utilaj (aprox.) [kg]

1800

Controler

FANUC 31i-WB

Spaţiu de stocare program de piese [MB]

4

Nivel de zgomot
LPA [dB]

64

LPCvârf [dB]

81

Opţional
Fir subţire
Diametru fir [mm]

Ø 0.05 ~ Ø 0.07

Uşă frontală automată
Dimensiuni maxime ale piesei de prelucrat cu uşă automată, cursa pe axa Z [mm]

730 x 585 x 250

duza de ghidare la 45°
Unghiul conic maxim [ ° / mm]

± 45°/40

Unitate de avans fir pentru bobina de 30 kg
Greutate maximă fir [kg]

30

Dimensiuni exterioare | Plan de amplasare
400

Poziţie intrare curent (200 V c.a., trifazic)

820

1820

1730

1960 <2130>

1340

2600

780

Poziţie intrare aer comprimat
* Valorile dintre paranteze < > sunt valabile atunci când capacul de siguranţă este deschis.

10
400
1990

980

1000
2390

*) Planul de amplasare de mai sus este acela valabil pentru un utilaj standard. Contactaţi FANUC dacă doriţi să comandaţi dotări opţionale, cum ar fi unitatea de avans fir pentru bobina de 30 kg şi opţiunea de fir subţire.

Service FANUC eficient în toată lumea
Oriunde aveţi nevoie de noi, reţeaua noastră extinsă FANUC oferă servicii de comercializare, asistenţă şi service pentru
clienţi în toată lumea. În acest fel, puteţi fi siguri că aveţi întotdeauna la dispoziţie un reprezentant local care vorbeşte
limba dumneavoastră.

Instruire eficientă:
Academia FANUC

99.7%

rată de succes la
primele reparaţii!

Productivitate eficientă pe
termen lung: Servicii de
întreţinere FANUC
Pentru a reduce la minimum
impactul asupra producţiei şi a
utiliza la maximum utilajul
dumneavoastră, oferim servicii
de întreţinere concepute pentru
a reduce costul total de
exploatare (TCO) al utilajului
dumneavoastră. Indiferent de
scenariul dumneavoastră de
producţie, soluţiile FANUC vă
menţin utilajul în funcţiune prin
intermediul procedurilor de
întreţinere dedicate preventive,
predictive şi reactive, care
maximizează timpul de
funcţionare şi menţin timpul de
inactivitate la un nivel minim.

Academia FANUC oferă tot ce vă
trebuie pentru îmbunătăţirea
abilităţilor echipelor
dumneavoastră şi creşterea
productivităţii - de la programele
introductive pentru începători, la
cursuri particularizate în funcţie
de nevoile utilizatorilor
specializaţi şi aplicaţiile
specifice. Oferta largă de
instruire cuprinde programe de
învăţare rapidă şi eficientă,
instruire la locul de muncă sau
instruire polivalentă cu privire la
utilaje.

24/7
Asistenţă 24 de
ore din 24, 7 zile pe
săptămână

WWW.FANUC.EU/SERVICE

Aprovizionare eficientă:
Piese de schimb OEM pe toată
durata de exploatare
Atât timp cât utilajul
dumneavoastră este în
funcţiune, vă vom furniza piese
de schimb originale timp de cel
puţin 25 de ani. Cu peste 20 de
centre de piese de schimb în
toată Europa, ingineri de service
dedicaţi şi acces online direct la
magazinele FANUC, verificări de
stocuri şi comenzi online, vă
ajutăm să vă continuaţi
activitatea indiferent ce se
întâmplă.

FA

CNCs, Servo Motors
and Lasers

ROBOTS

Industrial Robots,
Accessories and Software

ROBOCUT

CNC Wire-Cut Electric
Discharge Machines

ROBODRILL

Compact CNC Machining
Centres

Informaţiile tehnice sunt supuse modificării fără preaviz. Toate drepturile rezervate. © 2016 FANUC Europe Corporation

ROBOSHOT

Electric CNC Injection
Moulding Machines

WWW.FANUC.EU
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EFICIENŢĂ INTEGRATĂ: 5 GRUPE DE PRODUSE – O PLATFORMĂ SERVO ŞI DE CONTROL COMUNĂ

