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NOWOŚĆ

Made in Italy

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ, 
NIŻSZE KOSZTY!

MODUŁOWE STOŁY MAGNETYCZNE

SZYBKIE
I DOKŁADNE

CENTROWANIE

Są to modułowe podziałowe płyty magnetyczne 
z tulejami do szybkiego pozycjonowania detali, palet 
lub uchwytów mocujących, stworzone dzięki wyko-
rzystaniu dwóch innowacyjnych, znanych i cenionych 
technologii, mocowania zero-point i magnetycznego 
mocowania detalu.

Co to jest MillTecZero?
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USTAWIANIE BRAK
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KONSTRUKCYJNE
Płyta
magnetyczna Element pozycjonujący

Stopki 
nośne

Wszechstronny 
system

Przestawiane 
uchwyty magnetyczne

Podziałowa 
płyta magnetyczna

Jednolite 
mocowanie

ZERO POINT

652 Kg

Biegun 
magnetyczny

*Wartości orientacyjne

Do żeliwa / stali (Fe370 lub C40)
Do stali stopowej np.

 (38NiCrMo5 lub 16MnCr5)
Wymiary Uchwyt Siła uchwytu Masa RMP Art.87A Art.87B

Kod *Siła Kod *Siła

Art. 88ZP (Ton) Art. 88ZPN (Ton) A B C (n) Kgf (Kg) (n) (n) (n)

1088ZP4040.K01 5,8 1088ZP4040.K01N 2,9 400 400 51 9 652 95 6 2 2

1088ZP5050.K01 10,4 1088ZP5050.K01N 5,2 500 500 51 16 652 125 8 2 2

1088ZP6363.K01 13,7 1088ZP6363.K01N 6,85 600 600 51 21 652 160 12 2 2

CECHY

Obwód elektryczny 
elektromagnesu trwałego, 
konstrukcja monolityczna 
ze zintegrowaną powierzchnią 
metalową.

Okrągłe przestawiane uchwyty 
dwubiegunowe tworzą elastyczny stół 
magnetyczny, który może przywierać 
do obrabianego przedmiotu i mocno 
go unieruchamiać.

Siła mocująca 
jest równomiernie rozłożona 
na całej powierzchni styku, 
co zapobiega ściśnięciu 
i odkształceniu detalu.

Dokładna płyta podziałowa 
z hartowanymi tulejami 
umieszczonymi 
w strefie neutralnej.

Elementy Zero-Points 
i kołki stożkowe o dokładności 
zmiany pozycji 0,005 mm 
z możliwością pozycjonowania 
w dowolnym miejscu.

Stopki nośne 
do podtrzymywania detalu.

Szeroki, elastyczny obszar 
mocowania dostosowany 
do mocowanego detalu.

Każdy biegun w siatce stołu 
wytwarza siłę 652 kG.
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I ZALETY

Z czego jest wykonany?

Wszechstronny i praktyczny, ma szeroką powierzchnię mocowania 
umożliwiającą dostosowanie do detali o różnych kształtach 
i wymiarach, a ponadto gwarantuje dokładne wyrównanie 
pomiędzy płytą magnetyczną detali a stołem obrabiarki na osi X i Y.

 (rys. 1)  (rys. 2)

 (rys. 3)

ZASTOSOWANIA

MillTecZero umożliwia kompletną obróbkę detalu 
w jednym położeniu, łatwo osiągalną na 5 płaszczyznach, 
nawet w przypadku obróbki pod kątem prostym lub przewiercania.

MillTecZero utrzymuje elementy centrujące i wyrównujące 
całkowicie niezależnie od magnetycznej powierzchni mocowania.
Stół nie wymaga zasilania w trakcie obróbki,
a jedynie krótkiego impulsu elektrycznego.

Najszybsze i najdokładniejsze centrowanie 
i maksymalna powtarzalność

Stała i trwała siła mocująca

Krótki czas ustawiania

Brak drgań

Siła mocująca rozłożona równomiernie 
na całej powierzchni styku. 
Możliwość dostosowania do każdego 
kształtu i wymiaru obrabianego detalu.

Brak marnotrawstwa energii

Niewymagana konserwacja

Tuleje pozwalają mocować 
także materiały nieżelazne

Swoboda we szystkich 5 płaszczyznach

Pełne wykorzystanie przesuwów osi 
obrabiarki CNC

Monolityczna płyta magnetyczna (rys. 1) 
Modułowa płyta czołowa z podziałem (rys. 2)
Wielopozycyjne elementy Zero-Point i przestawiane stopki nośne (rys. 3)

Element pozycjonujący Zero-Point

Stopki nośne
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Szybko, dokładnie 
i bezpiecznie

System chroniony 
patentem

Płyta 
magnetyczna

Jednostka 
zasilająca XT200

€

Automatyczna regulacja 
położenia i zmniejszenie 
naprężeń

Otwory tworzące dokładną 
siatkę są rozmieszczone 
w wolnych i neutralnych 
pozycjach na stalowej 
płycie.

Obwód elektryczny elektromagnesu 
trwałego MillTecZero jest iskrobezpiecz-
ny: siła magnetyczna (do 16 kg/cm2 
w obszarze bieguna) jest niewrażliwa na 
wszelkie przerwy w zasilaniu, co pozwala 
na zachowanie całkowitej niezależności 
mocowania na stołach.

Opatentowana technologia monolityczna 
z wbudowanymi biegunami sprawia, 
że moduły są mocne, stabilne i trwałe; 
ich niewielka masa pozwala zwiększyć 
nośność maszyny przy jednoczesnym 
zmniejszeniu bezwładności, zużyciu
 energii i materiałów.

Na powierzchni modułu nie ma żadnych 
wkładek ani elementów z tworzyw 
sztucznych: są wykonane w całości ze 
stali.

Gwarantuje to niezawodność i trwałość 
w czasie eksploatacji, przy stałej 
wydajności bez konieczności 
przeprowadzania szczególnych czynności 
konserwacyjnych.

Siatkę podziałową wyznacza się 
w strefie neutralnej płyty przez włożenie 
hartowanych tulei. 

Jednostki pozycjonujące są zaprojekto-
wane tak, aby można je było sprzęgać 
z precyzyjnymi kołkami stożkowymi 
zamontowanymi na detalu, który ma być 
zamocowany lub na palecie.

Jednorodność mocowania na danej 
powierzchni pozwala uniknąć naprężeń, 
ściskania i deformacji detali, jednocześnie 
zapewniając całkowity brak drgań 
podczas obróbki. 

MillTecZero zwiększa wydajność, 
poprawia sprawność, zmniejsza koszty 
i pozwala na szybki zwrot z inwestycji, 
wnosząc najlepszy wkład w zaspokajanie 
wszystkich potrzeb nowoczesnego 
systemu Industry 4.0.

Okrągłe przestawiane uchwyty dwubie-
gunowe RMP można łatwo pozycjonować 
i są one niezawodne. 

Pozwalają one stworzyć elastyczną 
podstawę magnetyczną, która może 
dopasować się do obrabianego detalu 
i mocno go unieruchomić oraz umożliwia 
podnoszenie i automatyczne rozmagne-
sowanie detalu.

Jednostka sterująca XT200 łączy 
wytrzymałość, lekkość i zwartość.

Wzmocnione złącze ERGON 5 
gwarantuje dużą niezawodność 
i łatwą konserwację. 

Moduł sterujący wyposażony jest z tyłu 
w system zaczepowy umożliwiający łatwe 
mocowanie w pionie na obrabiarce.

Jednostki pozycjonujące 
są skonstruowane tak, 
aby pasowały do kołków 
stożkowych zamontowa-
nych wcześniej na detalu, 
co umożliwia automatyczne 
mocowanie.

Elementy 
pozycjonujące

Łatwe do rozmieszczenia, 
tworzą elastyczny stół 
magnetyczny, który może 
przywierać do obrabianego 
przedmiotu i mocno go 
unieruchamiać.

Przestawiane 
uchwyty magnetyczne

Mniejsze 
koszty

Zwiększa wydajność 
i sprawność. Obniża koszty 
i pozwala na szybki zwrot 
z inwestycji.

Abplanalp Sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa 

tel.: (22) 379-44-00
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