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1. Vnější rozměry stroje 
 

 
 

2. Interference obráběcího prostoru SL35MC 
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3. Charakteristika vřetene SL35MC 
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4. Nabídka na SL35MC s CNC Mitsubishi M70L 
 

Produkční soustruh s šikmým ložem AKIRA SEIKI 

SL35 MC, max. protočený průměr 650 mm, max. obráběný průměr 360 mm, max. obráběná délka 545 mm, 

průchod vřetenem max. 78 mm 

rozjezd os X/Z = 235+5 / 610 mm 

řídicí systém Mitsubishi Akira M70L, 10.4" color LCD 

vřeteno 3 500 ot/min. o max. výkonu 26 kW a krouticím momentu 733Nm 

hlava nástrojová servo-řízená VDI40 s 12 pozicemi pro nástroje (rychlost výměny nástroje 0,42s) 

naháněné nástroje VDI40 o max. výkonu 7.5kW 

sklíčidlo hydraulické o průměru 10" (čelo vřetene A2-8) 

koník programovatelný, hrot koníka MT4  

CNC řízená osa C (natáčení sklíčidla) s rotačním encoderem s přesností natočení 0,001° 

pedálový přepínač pro upnutí/odepnutí sklíčidla 

předepnuté kuličkové šrouby ve 2 osách 

lineární vedení v osách X a Z 

hydraulický systém pro upínání do sklíčidla (případně pro hrot koníka, je-li ním stroj vybaven) 

příprava pro podavač tyčí 

automatický mazací systém se separátorem odpadního oleje a chladící kapaliny 

ručně stavitelné trysky pro vnější oplach obrobku 

vnější ofuk sklíčidla a obrobku se samostatnou stavitelnou tryskou 

separátor odpadního oleje a chladící kapaliny 

tepelný výměník pro rozvodnou skříň 

ruční kolečko na ovládacím panelu 

osvětlení pracovního prostoru 

signalizační světla (3 barvy) 

transformátor pro příkon 415V 

stroj podle CE normy 

hmotnost stroje 4 000 kg 

včetně níže uvedeného příslušenství. 

stroj označení množství 

SL35 MC 450/78 mm, sklíčidlo 10", 3 500 min-1, 733 Nm / 26 kW SL35MC 1 

   volitelné příslušenství označení množství 

tvrdé čelisti pro sklíčidlo 250 mm (10"), sada   1 

měkké čelisti pro sklíčidlo 250 mm (10"), sada   3 

kroužek na tvarování měkkých čelistí pro sklíčidlo 250 mm (10")   1 

doraz sklíčidla 250 mm (10")   1 

chlazení středem nástroje kapalinou o tlaku 10 bar   1 

ruční vzduchová pistole    1 

přídavné čerpadlo pro oplach třísek   1 

aktivní diskový skimmer pro extrakci oleje z obráběcí kapaliny   1 

klimatizace elektrické skříně   1 

pásový vynašeč třísek s výškou výstupu 1200 mm   1 

automatické dveře obráběcího prostoru, pneumaticky ovládané 

pomocí M-kódu 
  1 

elektronická závora CE pro automatické dveře   1 

nástrojová sonda s manuálním vyklápěním RENISHAW HPPA   1 

doprava stroje do ČR terminál Lípa (Zlín)   1 

cena zámořského obalu (nevratný)   1 

cena za oživení – tuzemsko   1 

zaškolení obsluhy v rozsahu 2. dnů   1 
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5. Pracovní prostředí 
Stroj je konstruován pro práci v běžném dílenském prostředí, kde je teplota udržována v rozmezí 

+5˚C až +40˚C, přičemž průměrná teplota nesmí překročit +35˚C při maximální vlhkosti vzduchu 70%. 

6. Balení stroje  
Obal stroje se skládá z palety a vakuového balení. Slouží k ochraně stroje během dopravy ve 

zbožovém kontejneru a dále pak na místo určení. Cena obalu je zahrnuta v ceně stroje.  

7. Uvedení stroje do provozu 
Uvedení stroje do provozu se sjednává se společností macmatic s.r.o. a provádějí jej pracovníci 

dodavatele, přičemž stroj musí být ve stavu montážní připravenosti. Montážní připraveností stroje se 

rozumí postavení stroje na základ, vyrovnání stroje, přivedení elektrické energie a technického 

vzduchu (zajišťuje objednatel). Uvedení stroje do provozu je zahrnuto v ceně stroje. 

8. Servis 
Společnost macmatic s.r.o. poskytuje ke každému stroji autorizovaný záruční a pozáruční servis 

vyškolenými servisními pracovníky. Součástí poskytovaných služeb je dodávka náhradních dílů. 

Servisní služby zajišťuje společnost macmatic s.r.o. na základě písemné objednávky. 

tel: +420 606 600 678  

e-mail: servis@macmatic.eu 

9. Záruční doba 
Na stroj je poskytována záruční doba v trvání 12 měsíců. 

Záruka se nevztahuje na vady způsobené špatným užíváním stroje. 

10. Termín dodání 
Stroj bude dodán a nainstalován do 7 dnů od podepsání kupní smlouvy. 

 

 

Pro získání cenové nabídky a dodatečných informací 

nás prosím kontaktujte: 

e-mail:  obchod@macmatic.cz 

tel.:  +420 774 741 780 
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