adresa: Lípa 190, 763 11, Zlín, Česká republika
web: www.macmatic.cz
tel: +420 574 574 120
gsm: +420 774 741 780
e-mail: obchod@macmatic.cz

Nabídka na vertikální frézovací centrum s křížovým stolem

Akira Seiki SV1050 M

Nabídku vytvořil: Ing. Pavel Rak tel.: +420777753117, e-mail: pavel.rak.jr@macmatic.cz
Pro zobrazení na webu www.macmatic.cz v položce Můj výběr klikněte prosím zde
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1. Technické parametry
Rozjezdy v osách
X
Y
Z
Rychloposuv v osách X/Y/Z
Pracovní posuv v osách X/Y/Z
NC systém
Standard
Vřeteno
Pohon ve standardu
Maximální otáčky
Maximální krouticí moment
Standard držáku nástrojů
Průměr ložisek vřetene
Přesnost najetí
Přesnost najetí v lineárních osách
Přesnost opakovaného najetí v lineárních osách
Pracovní prostor
Rozměr stolu
Šířka, rozteč a počet T drážek
Vzdálenost čela vřetene od stolu
Maximální zátěž stolu
Výměník nástrojů
Typ
Kapacita
Maximální délka nástroje
Maximální průměr nástroje
Maximální průměr nástroje (bez obsazených sousedních
pozic)
Maximální hmotnost nástroje
Rychlost výměny (nástroj-nástroj)
Konstrukce stroje
Materiál základny stroje
Vedení v lineárních osách
Připojení stroje a náplně
Příkon stroje
Kapacita obráběcí emulze
Pracovní tlak vzduchu
Rozměry stroje
Výška

Akira Seiki SV1050 M
1050 mm
540 mm
560 mm
48 / 48 / 36 m/min
12 / 12 / 12 m/min
Mitsubishi
převod řemenem
10 000 min-1
155 Nm
ISO40 DIN69871
60 mm
0.01 mm
0.003 mm
1200 x 480 mm
18 x 80 x 5 mm
75 - 635 mm
1300 kg
ramenový
36
250 mm
65 mm
130 mm
7 kg
1.9 s
litina
japonské vysokozátěžové lineární
vedení THK v osách X a Y, kluzné
vedení v ose Z
35 kVA
350 l
6 bar
3130 mm
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Šířka (z pohledu obsluhy)
Hloubka (z pohledu obsluhy)
Hmotnost
Přeprava kontejnerem

3300 mm
2280 mm
7180 kg
40' High Cube
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2. Cenová nabídka Akira Seiki SV1050 M
- vertikální frézovací centrum s křížovým stolem

Standardní příslušenství
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

CNC řídicí systém Mitsubishi M80A, LCD display 10.4"
vřeteno ISO40 10 000 min-1 o max. výkonu 31 kW
kužel vřetene ISO 40 DIN69871
pneumatické vyvažování vřeteníku
předepnuté kuličkové šrouby v osách X, Y, Z
středové upínaní s proudem vzduchu vřetenem při výměně nástrojů
THK japonské vysokozátěžové lineární vedení v ose X, Y, kluzné vedení v ose Z
kompletní bezpečnostní krytování stroje včetně střechy
výměník nástrojů ISO40 s otočným ramenem o kapacitě 36 nástrojů
přímé závitování bez použití závitovací hlavy
ruční kolečko MPG
chlazení vřetene olejem s klimatizací
aktivní diskový skimmer pro extrakci oleje z obráběcí kapaliny
oplachová pistole
ručně stavitelné trysky na čelu vřetene pro vnější oplach nástroje
vnější ofuk nástroje se samostatnou stavitelnou tryskou
systém oplachu třísek po obvodu obráběcího prostoru
pásový vynašeč třísek s výškou výstupu 1200mm
transformátor pro příkon 415V
tepelný výměník rozvodné skříně
automatický mazací systém
signální světla (3 barvy)
výkonné dvouzářivkové osvětlení obráběcího prostoru
CE norma pro stroj
Instalace stroje
Školení obsluhy

včetně níže uvedeného volitelného příslušenství
Stroj
Akira Seiki SV1050 M
volitelné příslušenství
macmatic package:
vřeteno silové ISO40 10 000min-1, ocelová ložiska dia 70
mm,
konfigurace ložisek 4, převod řemenem
chlazení středem vřetene kapalinou o tlaku 35 bar včetně
chlazení středem vřetene vzduchem
přídavné čerpadlo pro oplach třísek
vzduchová pistole
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cena Kč
za kus
2 140 000,0
cena Kč
za kus

89 000,0

cena Kč
celkem
1 2 140 000,0
cena Kč
množství
celkem
množství

1

89 000,0
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3. Kupní cena - v Kč
2 229 000,0
1 999 000,0

Kupní cena celkem bez DPH
Akční cena *
Sleva *

230 000,0

Kupní cena po slevě celkem bez
DPH
DPH 21%
Kupní cena po slevě celkem
včetně DPH

1 999 000,0
419 790,0
2 418 790,0

* Akční cena a výše poskytnuté slevy je platná pouze v případě použití standardní Smlouvy o Dílo firmy
macmatic a dodržení všech standardních podmínek prodeje macmatic s.r.o.

Volitelné opce
NC systém
Funkce G68.2 naklonění roviny obrábění+ funkce G53.1 kompenzace nakloněné roviny obrábění
32 000 Kč
Paměťová karta CF 2GB
2 000 Kč
Odsavače par a prachu
Odsavač par macmatic Aspira OMC 1200
47 900 Kč
Odsavač par macmatic Aspira OMC 1560
54 900 Kč
HEPA filtr
6 987 Kč
Filtr kouřový
9 180 Kč
Sondy
Kompletní balíček sond s bezdrátovým infrapřenosem RENISHAW (OMP 40):

sonda obrobková bezdrátová OMP 40 (infrapřenos) dotyk M4
sonda nástrojová dotyková (infrapřenos) OTS
přijímač / vysílač s infrapřenosem OMI-2T včetně montážního příslušenství
držák pro nástrojovou sondu OTS / RTS pro rychlé uchycení sondy do T-drážky
fixační kámen do T-drážky pro rychlé uchycení sond OTS / RTS

188 000 Kč
Kompletní balíček sond s bezdrátovým infrapřenosem RENISHAW (OMP 60):

sonda obrobková bezdrátová OMP 60 (infrapřenos) dotyk M4
sonda nástrojová dotyková (infrapřenos) OTS
přijímač / vysílač s infrapřenosem OMI-2T včetně montážního příslušenství
držák pro nástrojovou sondu OTS / RTS pro rychlé uchycení sondy do T-drážky
fixační kámen do T-drážky pro rychlé uchycení sond OTS / RTS

188 000 Kč
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Kompletní balíček sond s bezdrátovým radiovým přenosem RENISHAW (RMP 60):

sonda obrobková bezdrátová RMP 60 (radiový přenos) dotyk M4
sonda nástrojová dotyková (radiový přenos) RTS
přijímač / vysílač s radiovým přenosem RMI-Q včetně montážního příslušenství
držák pro nástrojovou sondu OTS / RTS pro rychlé uchycení sondy do T-drážky
fixační kámen do T-drážky pro rychlé uchycení sond OTS / RTS

226 000 Kč
Macmatic Visual Probe - grafický dialogový interface pro řízení sond Renishaw
16 500 Kč
Pro detailnější nabídku sond Renishaw nás prosím kontaktujte.
Otočné stoly a děličky
Stroj je možné dovybavit sklopnými nebo sklopnými/otočnými stoly.
Pro konkrétní nabídku nás neváhejte kontaktovat.
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4. Uvedení stroje do provozu
Uvedení stroje do provozu provádějí pracovníci společnosti macmatic s.r.o. Přivedení elektrické
energie a technického vzduchu zajišťuje objednatel. Uvedení stroje do provozu je zahrnuto v
ceně stroje.

5. Servis
Společnost macmatic poskytuje ke každému stroji autorizovaný záruční a pozáruční servis
vyškolenými servisními pracovníky. Součástí poskytovaných služeb je dodávka náhradních dílů.
Servisní služby zajištuje společnost macmatic s.r.o. na základě písemné objednávky.
tel: + 420 606 600 678
email: servis@macmatic.cz

6. Platební podmínky
●
●

do 14 dnů od podpisu kupní smlouvy 30% hodnoty předmětu koupě
do 14 dnů po předání stroje zákazníku 70% hodnoty předmětu koupě

7. Termín dodání
Termín dodání a instalace bude upřesněn v Kupní smlouvě.

8. Platnost nabídky
Tato nabídka je platná při objednání stroje do 31.12.2020.
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