








SCHNEEBERGER MONORAIL BM lineer bilyeli

kılavuzlar mükemmel dinamik özellikler ile alman

teknolojisinin avantajlarını sunar. Az sayıda akıllı şekilde

düzenlenmiş bileşen ile tasarlanmıştır. Bilye yollarında az

sayıda geçiş nedeniyle mükemmel çalışma özellikleri sağlar,

bu da çok sessiz çalışmaya, düşük vuruş ve düşük sürtünme

ve yüksek hareket hızına yol açar.

Gambini Meccanica, müşterilerine en yüksek seviyeye

ulaşan standart ürünlerden oluşan bir katalog sunmaktadır.

Kullanılan en iyi malzemeler yüksek kalite seviyesinde

şirketin yıllarca ürettiği ve ortak çalışmasıyla geliştirdiği

Gambini Meccanica 1978 yılında italyada kurulmuş ve

özellikle transmisyon dişlileri üretiminde uzmanlaşmıştır.

Cma makine olarak model gözetmeksizin tüm

makinelerimizde yüksek hassasiyet ve performans sağlayan

schneeberger ve gambini markalarını lineer sistemlerimizde

kullanmaktayız.



32-bit yüksek hızlı ve yüksek işleme özellikli çift CPU

ile gerçek zamanlı ve çok fonksiyonlu kontrol merkezi

sunar. Eksenlerin kontrolü DMCNET (Delta Motion

Control Network) ile haberleşme üzerinden

gerçekleştirilir. Kullanıcı dostu ekran arabirimi ile kolay

çalışma ve etkili görüntüleme sağlar. Servo sistem için

dahili Auto-Tuning sunar. Bu sayede servo parametreleri

otomatik olarak hesaplanır. Optimum mekanik sistem

kontrolü kolay ve gerçek zamanlı gerçekleştirilir.

CNCSoft yazılımı ile kullanıcı dostu kurulum sunar.

Kullanıcı tanımlı operasyonlar için özel sayfalar

tasarlanabilir, özel PLC operasyonları tasarlanabilir. USB

arabirimi ile kolay veri depolama, yedekleme ve

parametre kopyalama sağlar. Spindle için analog voltaj

çıkışı veya haberleşme (DMCNET) seçenekleri sunar.

MPG fonksiyonu ile harici el çarkı ile pulse girişi, eksen

seçimi ve hız anahtarı destekler. Esnek genişleme için seri

haberleşmeli I/O kartları mevcuttur.





7,5 -9 kw ,18000-24000 rpm ,seramik rulmanlı ithal ve yerli spindle motor tercihi edilebilir.





ALL-1 serisi ürünler, yağlama amaçlı olarak üretilmiş DC voltaj ile çalışan

elektrikli gres pompalardır. Gövdesi üzerine monte edilerek kullanılan ve

basınçlı yağ çıkışını gerçekleştiren pompa elemanları bulunmaktadır. X-Y-Z

eksenlerindeki tüm lineer arabalar olmakla beraber vidalı mil ile toplam 13

noktadan operatör müdahalesi olmadan yağlama plc kontrollü

yapılmaktadır.



Y eksen köprü üzerine konumlandırılmış lineer hareketli takım değiştirme 

sistemi bulunduğu noktada gerekli olan takımı hızlıca işleme almaktadır.





Yağlı 305 metreküplük yerli 

vakum pompası






















