Ser grande
pode ser
compacto
assim.
Os nossos centros de furação CNC
DRILLTEQ V-200
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DRILLTEQ V-200 –
ser grande pode ser compacto
assim.
Processamento rápido – economiza tempo
Necessita de pouca área – economiza espaço
Fácil de operar – economiza nervos
Ótima relação custo benefício – economiza dinheiro
O nosso centro de usinagem vertical já oferece hoje as tecnologias do futuro. E por
um bom motivo: A tradição. Para nós ela é um incentivo e uma obrigação. Clientes
do mundo todo associam a ela altos graus de exigência. E nós superamos essa
expectativa.
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Configurações

Pacotes de equipamentos para V13

STANDARD
1

4

13 mandris verticais
High-Speed, inclusive
sistema de troca rápida

2

2

Mandris horizontais

· 4 mandris High-Speed
na direção X

· 2 mandris High-Speed
na direção X

1

2

3

Ranhuras

· Serra de ranhura em X,

3

2
4

Opcional – Fresagem

· Motor de fresagem
5 kW ETP 25
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Tudo incluso – Hardware

Tudo incluso – Hardware
EQUIPAMENTO TOP DESDE O INÍCIO: Já na versão padrão estão incluídas as tecnologias elementares que garantem a
mais alta qualidade de processamento.

powerControl com powerTouch

· 21,5“ Full-HD Multitouch-Display com
tela ampla 16:9

· Interface de USB frontal
· Conexão ethernet 10/100 Mbit

powerTouch concretiza a nova filosofia operacional do Grupo HOMAG: Uniforme, simples,
ergonômica, evolucionária. O inovador conceito de operação em tela touchscreen, combina
design e função, criando uma geração completamente nova de sistemas de controle.

Ajuste automático da espessura

· Ajuste automático do contra-suporte à espessura do material, de acordo com os dados
pré-selecionados no woodWOP pelo operador
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Tudo incluso – Hardware

Fixação automática dos eixos

Sistema com troca rápida de brocas

· Sistema patenteado para uma constante precisão da

· O sistema patenteado garante o fácil manuseio na colocação ou

profundidade de furação em diferentes tipos de material

troca de brocas. Assim você economiza tempo!

· Garantia duradoura da qualidade de furação

Área de carregamento e descarregamento da peça

Extensão do comprimento da área de trabalho

· Suporte mecânico com transporte via rodilhos na área de

· Extensão do comprimento de trabalho de 2500 a 3050 mm

carregamento e descarregamento da peça.

incluindo transportador de rolos

Dispositivo de ﬁxação da peça

· Fácil ajuste (manual) do dispositivo de fixação à espessura da peça (intervalo do dispositivo de fixação de 10 mm). Para diferenças na
espessura da peça de até 10 mm não é necessário ajustar manualmente o dispositivo de fixação.
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Tudo incluso – Software

Tudo incluso – Software
COM ESTE PACOTE DE SOFTWARE VOCÊ ESTÁ „PRONTO PARA O TRABALHO“. Com mais de 30.000 instalações do
software woodWOP, você recebe um dos sistemas de programação CNC mais reconhecidos do mundo.

Tire proveito da
nossa presença na
internet!
O maior fórum sobre
woodWOP do mundo:
forum.homag.com

woodWOP | Licença para a máquina

· Operação intuitiva e rápida baseada na navegação direta e simples
· Uso livre de variáveis para programação de variáveis ﬂexíveis
· Rápida criação de sub-programas próprios
· Mais segurança de programação através de gráficos 3D das peças e processamentos

MCC

woodWOP DXF Basic

· Controle fácil das funções da máquina

· Interface para importação de arquivos

· Configuração gráfica
· Espelhamento automático de peças

· Base para a criação de programas

por meio de Softkeys

CAD

woodWOP

Registro dos dados da máquina
MMR Basic

· Registro de quantidades produzidas e
tempos de uso ATUAIS na máquina

· Instruções para a manutenção

integradas para o planejamento
excelente baseado no tempo e na
quantidade e para realização da
manutenção.
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Opcional – Software

Opcional – Software
COM OS MÓDULOS DE SOFTWARE ADICIONAIS, você pode otimizar ainda mais seus processos.

woodWOP | Licença para o escritório

woodAssembler

··Estão disponíveis licenças para usuário único ou em rede
··Incl. DXF-Import CAD-Plugin para criar seus próprios desenhos

··Para a visualização em 3D dos programas woodWOP (MPR)
··Possibilita a construção de peças personalizadas para objetos

CAD na máquina e no local de trabalho

prontos

EXTENSÃO DO SOFTWARE
1. woodWOP Office
2. Simulador 3D CNC
3. woodAssembler

Simulador 3D CNC

··Simula a sequência dos processos de processamentos definidos
no programa NC

··Permite cálculo de tempo

Disponível
como
pacote

HOMAG DRILLTEQ V-200

Opcional – Controle de plausibilidade

Opcional – Controle de plausibilidade
BENEFICIE-SE DA SEGURANÇA ADICIONAL PARA OS SEUS PROCESSOS
Controle da peça inserida através da tecnologia de sensores na direção X e Y. Comparação com os valores do banco de dados.
Se o valor de tolerância definido for ultrapassado, o processo atual é interrompido. Paralelamente o operador recebe um aviso
para corrigir a peça. Assim você sempre fica do lado seguro.

Passo 1:

· Posicionamento da peça

Passo 2:

Passo 3:

Passo 4:

· Controle da peça através da tecnologia

· Controle da peça através da tecnologia

· Comparação dos valores recebidos com

de sensor na direção X. Conforme o
tamanho da peça, é escolhido o caminho
mais curto até o próximo sensor.

de sensor na direção Y.

os dados do programa:

· Tolerância dos valores < 5 mm – o
programa é executado.

· Tolerância dos valores > 5 mm - o

programa é interrompido, o operador
recebe um avisado para fazer as
correções.
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Opcional – Processamento dependente do comprimento na direção X

Opcional – Processamento dependente do
comprimento na direção X
AJUSTE AUTOMÁTICO DE FURAÇÕES DEPENDENDO DAS DIMENSÕES DA PEÇA
Após a liberação para o processamento, a peça é precisamente medida com um sensor de medição móvel na direção X. As
furações dependentes de medidas são então corrigidas automaticamente com as tolerâncias determinadas. Assim você ganha
em qualidade e economiza tempo.

· Assim que a peça é liberada para o

processamento na posição de parada
limite, o teste de medição na direção X é
executado (valor 1)

· Detecção do comprimento exato da
peça (valor 2).

· As furações dependentes de medidas

são então corrigidas automaticamente
para possíveis tolerâncias determinadas.
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Dados técnicos

11

Dados técnicos

1.895

1.538

84
1.9
2.920

Medidas em mm

Deve-se manter uma distância de segurança na entrada e saída de peças! (Ver documentação)

DADOS TÉCNICOS

4972.indd 15

Dimensões máx. da peça

CxLxE

mm

2.500 x 850 x 60 / opcional 3.050

Dimensões min. da peça

CxLxE

mm

200 x 70 x 12

Velocidade vetorial

m/min

(X - Y) 50 - (Z) 15

Consumo pneumático

bar

7

Conexão de ar comprimido

polegada

R 1/2

Bocais de aspiração

mm

Ø 160

Desempenho da aspiração

m /h

min. 2.170

Conexão elétrica

kW

11,5

Peso total da máquina

kg

aprox. 1.580
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