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Přesný soustruh pro malosériovou výrobu. Vyrobeno v Evropě!

Na opracování oceli, neželezných kovů (hliník, mosaz atd.) 
a plastů. Na rovinné, podélné, kuželové a vnitřní soustruže-
ní, řezání závitů, apod. Při použití příslušenství je možné též 
vrtání, frézování a drážkování.

Soustruh obsahuje řídící jednotku pro připojení k PC nebo notebooku pro aktivací 
hlavního vřetene a krokových motorů. Včetně „user-friendly“ kompatibilního software 
Windows®. CNC ovládání osy Z a X umožňuje přesné soustružení nejen oceli, ale 
neželezných kovů. Pohony jednotlivých os Z a X jsou vybaveny výkonnými krokovými 
motory a recirkulačními kuličkovými vřeteny bez jakékoliv vůle. Práce se soustruhem 
umožnňuje nejen podélné soustružení, lemování, soustružení oblouků, poloměry a 
veškeré volné kontury vyrobené z oceli a neželezných kovů. Obrábění obrobku se pro-
vádí automaticky pomocí softwaru a lze tak soustružit opakovaně stejné obrobky dle 
libosti. Konstrukce soustruhu je téměř totožná se soustruhem PD 400, tedy: 
Lože: Z šedé litiny, s broušeným širokým prizmatickým vedením suportu a koníku. I 
při vysokém zatížení pracuje bez vibrací. Zadní příruba pro montáž vrtací a frézovací 
hlavy PF 400. Kryté hlavní vřeteno.
Vřeteno: Z tlakového hliníkového odlitku. 6 rychlostí vřetene (80 - 2800/min) jsou 
poskytovány pomocí řemenových převodů. Včetně rotačního středu MK 2. Průchod 
vřetena 20,5 mm. Přesnost vystředěného běhu bez sklíčidla 1/100 mm. Automatický 
posuv (0,07 nebo 0,14 mm/ot). Vodicí vřeteno s trapézovým závitem 12 x 1,5 mm. 
Vysoce kvalitní 3-čelisťové sklíčidlo dle DIN 6386 (Ø 100 mm). 
Koník: Z hliníkového tlakového odlitku. Pinola koníku s upínkou na MK 2, výsuvná do 
40 mm. Ø 24 mm. Se stupnicí. Včetně pohyblivého upínacího hrotu s MK 2 a 10 mm 
ozubeným sklíčidlem (MK 2, objímka B 12).
Support: Rozchod příčných saní 85 mm. Víceúčelový držák nožů pro soustružnické 
nože velikosti 10 x 10 mm.
Pohon: Silný tichý motor. Šest rychlostí otáčení vřetene nastavitelných přesouváním 
hnacího řemene: 1. stupeň: 80 – 330 - 1.400/min; 2. stupeň: 160 – 660 - 2.800/min.
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Součástí balení jsou 2 výkonné krokové motory, koncové spínače, CNC řídicí jednotka, 
propojovací kabely a kompatibilní software Windows® na CD-ROM.

Stručný popis softwaru a hardwaru: Do-
dávaný software je koordinuje soustruh, 
krokové motory a řídicí jednotku CNC, 
aby Vám nabídla optimální výkon. PC 
software poskytuje soustruhu informa-
ce o geometrii pro pohyb jednotlivých 
nástrojů (přes rozhraní RS 232). Řídicí 
jednotka je rozhraní mezi softwarem a 
samotným soustruhem. Výkonné mikroprocesory a odpovídající dimenzované krokové 
motory pak zajišťují dostatek energie pro jakékoliv obráběcí procesy. Dvě volně použi-
telné výstupní relé v pouzdru řídicí jednotky poskytují možnost připojení dalšího zaří-
zení, např. pracovní světlo.

PROXXON CAD/CAM software pro WINDOWS®

Pohon vřetene osy X: Kuličkové vřeteno s 2,0 mm spádem, boční průměr 8mm. 
Krokový motor s 1,8 A a 50 Ncm prodlevou; zdvih cca. 70mm.
Pohon vřetene osy Z: Kuličkové vřeteno s 4,0mm spádem, boční průměr 12mm. 
Krokový motor s 1.8 A a 50 Ncm prodlevou; zdvih cca. 300mm.
Rozsah otáček vřetene: 80 - 160 - 330 - 660 - 1.400 - 2.800/min pomocí výměny 
hnacího řemene.
Řízení krokových motorů: přes řídicí jednotku CNC (součástí dodávky).
Software: na CD-ROM, instalace pod Windows, upgrade přes webové rozhraní.
PC nebo notebook nejsou součástí dodávky. Minimální požadavky na hardware: pro-
cesor Pentium s frekvencí 400 MHz (nebo srovnatelnou), grafická karta vysoké kvality 
(64 MB RAM) a nejméně 40 MB volného místa pro ukládání pevný disk.
Připojení pohonu: přes rozhraní RS 232 (nebo: použití USB adaptéru), propojovací 
kabely k PC jsou součástí dodávky.

Technické údaje: 220 – 240 V. 50/60 Hz. Velikost soustruhu: D 900, Hl 400, V 300 
mm. Velikost řídící jednotky: D 450, Hl 270, V 60 mm Hmotnost cca 45 kg. Výkon 
motoru 870 W, příkon 550 W. Krokový motor 1,8 A. Otáčky: 1.400/2.800 ot./min.
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Automatické generování dat CAM. Hotový výkres se provede kliknutím myši do in-
strukční sady pro soustruh, obrábění lze tedy okamžitě spustit. Takto vytvořená in-
strukční sada je v souladu s normou DIN / 
ISO 66025 a může být ručně editována a 
exportována. Systém dovoluje i importovat 
nebo vlastních datových sad (výkresů v da-
ném formátu).
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Jednoduchá tvorba geometrie obrobku. Okno CAD programu se zobrazí po spuště-
ní. Obrys obrobku je vytvořen v známém prostředí WINDOWS®. Mnoho pomocných 
pomůcek pomáhá při práci s programem, což podporuje vedle zadávání myší i zadání 
souřadnic (absolutní a relativní). Každému prvku ve výkresu jsou přiřazeny techno-
logické informace což umožňuje například různé rychlosti zpracování a ruční výměnu 
soustružnických nástrojů. Software dokáže načíst i soubory ve formátu .dxf.


