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technologie – inzerce

SCM Group – nová revoluční řada 
CNC strojů AUTHOR M100/M200

Společnost PANAS, spol. s r.o., zastupující na českém trhu italského výrobce 
SCM Group, v letošním roce představuje zcela inovovanou řadu CNC obráběcích 
center z divize Morbidelli. Jedná se o modely AUTHOR M100 a M200, které zá-
kazníkům nabízí nejmodernější technologii a nové konstrukční řešení při zachování 
rozumné výše investice.

Hlavním znakem je široká kon-
figurovatelnost s možností 
volby 3 až 5 osého elektro-
vřetene doplněného o další 
agregáty (vrtací hlava, dla-
bací jednotka, otočná pila, 
nastřelovačka kolíků, 
malé 3 osé vřeteno). Nový 
typ 5 osé hlavy JQX splní 
požadavky pro obrábění plošného i ma-
sivního materiálu. Zásobníky nástrojů 
mají celkovou kapacitu až 60 pozic, při-
čemž jeden zásobník může být umístěn 
u hlavního elektrovřetene pro zvýšení 
produktivity. Vrtací hlava je dostupná 
ve 3 verzích dle velikosti (F23L, F29L 
a F31L). Součástí větších hlav může být 
na přání i jednotka pro vrtání závěsů. 
Technologie RO.AX (patent SCM) dovo-
luje nastavit max. 8 000 ot./min.
Pracovní plochu lze zvolit v provedení 
s trámci nebo hliníkovým rastrovým sto-
lem. V základní verzi je trámcový stůl po-
lohován ručně – typ TV FLEX, zatímco 
ve verzi TV FLEXMATIC je polohování 
trámců a přísavek motorizované! Na 
každý trámec lze osadit libovolný počet 
přísavek anebo je kompletně odebrat. 
Kromě přísavek lze použít i tlakové 
upínací svěrky. Verze s rastrovým 
stolem je vhodná zejména pro opera-
ce plošného rozfrézování tzv. nesting 
systém, kdy je frézovaný materiál při-
sáván skrze podkladní MDF desku. 
Obrobitelné rozměry jsou následující: 
délka 3110/3710/5510 mm, šířka 

1320/1620 mm, výška 180 mm 
(M100) /250 mm (M200).
Zajímavou možností je roz-
šíření předního krytu dovo-
lující založení dílce o šířce 
2210 mm.

K dispozici jsou 
2 varianty z hlediska zástavbového 

uspořádání. Verze PRO-SPACE dovo-
luje naprosto volný pohyb obsluhy okolo 
stroje. Verze PRO-SPEED je zaměřena 
na max. rychlost a vyžaduje ochranné 
hrazení kolem stroje + fotobuňky před 
strojem.
Ovládací software MAESTRO klade 
minimální nároky na kvalifikovanost ob-
sluhy. Práce s reálným 3D pohledem 
na obrobek a grafické ikony pro vyvolání 
požadovaných funkcí obrábění výrazně 
usnadňují a urychlují celý proces vytváře-
ní programů. Velké množství maker pro 
nejčastěji používané typy operací (dlaby, 
zámky, pokosový spoj, kolíkové spoje, 
apod.). Automatický výpočet nastavení 
trámců a přísavek včetně kontroly kolize.
Nová řada CNC strojů AUTHOR M100/
M200 bude poprvé veřejně před-
stavena na výstavě „Technologické 
dny PANAS“, které se konají v termí-

nu 7. – 9. 6. 2017 
v sídle společnosti 
PANAS (Praha – 
Kyje) u příležitosti 
25. výročí od za-
ložení.
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CNC obráběcí centrum 
AUTHOR M200

5 osá hlava JQX a vrtací hlava

Automatický trámcový stůl TV FLEXMATIC

http://www.panas.cz
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Hledáte odpovídající hranu? Celý svět nábytkových 
hran najdete u  fi rmy Ostermann! 

Hrany pro laserové olepení odesíláme 
do 4 pracovních dnů

Objednané skladové zboží odesíláme bez 
přepravních poplatků ještě tentýž den

ABS, melaminové, 
akrylové, hliníkové 

a dýhové hrany

Hrany pro Airtec olepení odesíláme 
do 4 pracovních dnů

Hrany v 
nejrůznějších 

tloušťkách

Hrany v libovolné šířce 
až do 100 mm

Největší sortiment 
hran v Evropě

1 m
Hrany v libovolné 
délce od 1 metru

2%2% sleva na každou 
objednávku z e-shopu

Hrany na přání také s vrstvou 
tavného lepidla

Největší srovnávací katalog 
v Evropě s více než 120.000  

kombinacemi desek a hran

Hrany pro Infratec olepení odesíláme 
do 4 pracovních dnů

n a  v š e c h n y  h r a n y

Ostermann: to se hodí!
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