
GARNET ECOplus 
Centrum obróbcze CNC do profili (3 osie)  

 

GARNET ECOplus, 3-osiowe centrum obróbcze CNC, zapewnia swoim użytkownikom szeroki zakres rozwiązań poprzez 
obróbkę różnych rozmiarów profili aluminiowych i PVC za pomocą wrzeciona, które może pracować pod stałymi kątami - 
90°, 0° i +90°. Dzięki przemysłowemu komputerowi PC umieszczonemu na maszynie oraz łatwo programowalnemu 
oprogramowaniu CAM i przyjaznemu interfejsowi użytkownika, może ona wspólnie wykonywać operacje frezowania, 
otwierania kanałów odprowadzających wodę, przebijania i znakowania profili aluminiowych i PVC. Wraz z wykonywaniem 
tych operacji jest ceniona za wysoką wydajność obróbki (200mm x 180mm). 

Skupiając się na dostarczaniu 
łatwych rozwiązań dla swoich 
klientów, GARNET ECOplus 
pozostawia swoje możliwości 
obróbki wyobraźni 
użytkowników, łącząc moc i 
precyzję dzięki silnikowi 
wrzeciona o mocy 4,5 kW z 
ręcznym przemieszczaniem 
narzędzia. 

Dzięki 4 stacjom wymiany 
narzędzi zapewnia 
oszczędność czasu podczas 
wykonywania różnych 
operacji. 

Za pomocą zacisków, które 
mogą być przesuwane 
ręcznie i mają regulowaną 
wysokość w zależności od 
profili,  
GARNET ECOplus pro 
zapewnia swoim 
użytkownikom elastyczną 
przestrzeń roboczą. 

System chłodzenia 
automatycznej końcówki 
narzędziowej na silniku 
wrzeciona pozwala na 
uzyskanie czystej i 
precyzyjnej powierzchni 
obróbki oraz wydłuża 
żywotność końcówki 
narzędziowej. 

 

  



Zakres pracy 
Oś X (wzdłużna) 2500mm 
Oś Y (boczna) 200mm 
Oś Z (pionowa) 180mm 
Oś C (kąt obrotu profilu) -90° | 0° | +90° 

 

Prędkość pozycjonowania 
Oś X (wzdłużna) 60m/min 
Oś Y (boczna) 60m/min 
Oś Z (pionowa) 15m/min 
Oś C (kąt obrotu profilu) 150°/s 

 

Wrzeciono 
Maksymalna moc 6 kW 
Maksymalna prędkość obrotowa 24000 rpm 
Typ uchwytu ISO 30 
Rodzaj chłodzenia Powietrzem 

 

Zasobnik z narzędziami 
Manualny zasobnik narzędzi W standardzie 
Narzędzia do obróbki 2 
Maksymalna ilość narzędzi do obróbki 4+1 

 

Zasilanie 
Zasilanie 9kW 
Napięcie 400V 
Częstotliwość 3~,50-60Hz 
Natężenie 26A 

 

Urządzenie sterujące 
Ekran dotykowy 15” Komputer przemysłowy 
Transfer danych przez zdalne połączenie 
sieciowe, Ethernet i USB 

W standardzie 

Czytnik kodów kreskowych Opcjonalny 
 

Strefa operacyjna 
Zaciski, ilość w standardzie 4 
Dodatkowe zaciski Opcjonalny 
Osłona bezpieczeństwa (czujnik) W standardzie 
Terminal ręczny MPG W standardzie 
Powierzchnia obrabialna (powierzchnia górna i 
powierzchnie boczne) 

W standardzie 

Tunele boczne W standardzie 
Automatyczne smarowanie w obszarze obróbki W standardzie 

 


