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Tuote:  1 kpl Homag Drillteq V-200 (BHX 055) 
 

  
 
 CNC-ohjattu pystysuuntainen työstökeskus  
   
 1. Peruskone:  
 - Tukeva teräsrakenteinen konerunko 

- Pintakäsittely: 
- RAL 9003 signal white, RAL 7021 dark grey 

 

 - Suora purunpoisto työstöyksiköllä sekä erillinen liitäntä tehtaan 
purunpoistolaitteistoon 

 

   
   
 2. Johdejärjestelmä ja käytöt  
 - Pölyltä suojatut lineaarijohteet  
 - Kuulalaakeroitu karaa X-, Y- ja Z-suunnassa  
 - Digitaaliset käytöt X-, Y- ja Z-suunnassa.  
 - Akselinopeudet:  
 o X-suunnassa 50 m/min 
 o Y-suunnassa 50 m/min 
 o Z-suunnassa 15 m/min 
 - Huoltovapaat moottorit korkealaatuisilla enkoodereilla takaavat 

tarkan asemoinnin 
 

 - digitaaliset servomoottoreilla saavutetaan korkea luotettavuus  
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 3. Työkappaleen käsittely  
 Työkappaleet asemoidaan manuaalisesti syöttöalueen 

vastesylinteriin, joka on pneumaattisesti laskettavissa. 
 

 Työkappaleet poistetaan manuaalisesti ulostuloalueelta tai 
peruutustoiminnolla syöttöalueelta. 

 

 - 1 kpl pneumaattisesti laskettava vastesylinteri työkappaleen 
asemointiin 

 

 1 kpl työkappaleen kiinnitin siirrettävissä X-suunnassa 
kuulaalaakeroidulla karalla. Kiinnittimen asema X-suunnassa 
säädetään automaattisesti ohjelmasta. Itse kiinnitysleuat on 
säädettävä manuaalisesti työkappaleen paksuuden mukaan 
(leukojen työliike 10 mm). 

 

   
 - Työkappaleen pituus, min. 200 mm 
 - Työkappaleen pituus, maks. 3050 mm 
 - Työkappaleen leveys, min: 70 mm 
 - Työkappaleen leveys, maks. 850 mm 
 - Työkappaleen paksuus  

o min. (pintatyöstössä) 
 
12 mm 

 o min. (vaakasuuntaisessa työstössä pysty- ja 
yläreunaan) 

 Huom. vaakaporaus kappaleen keskelle 
alareunaan on mahdollista vain kappaleen 
19 mm paksuudesta asti. 

12 mm 
 

 o Maks. 60 mm 
 - Työkappaleen paino, maks. 35 kg 
   
   
 - Asemointia varten työkappaleen reunan on oltava 

referenssipuolella suora. Työkappaleen pituus/leveys suhde 
tulee olla suurempi tai yhtä suuri kuin 1. Kappaleen pidempi 
sivu tuli asettaa referenssi puolelle. 

 

 - Kierot kappaleet saattavat vaikuttaa työstölaatuun.  
 - Koneen työkierrosta johtuen (kappale asemoidaan uudelleen 

työstön aikana) joihinkin korkeakiiltoisiin kappaleisiin saattaa 
tulla jälkiä. 

 

   
 3.1 Työkappaleen syöttöalue  

 

- Rullakuljetin antaa mekaanisen tuen työkappaleille, joiden 
pituus on maks. 1000 mm.  

 

HUOM!  Syöttöalueen eteen on jätettävä riittävä turva-alue 
(kts. tekniset tiedot) 

 

   
 3.2 Työkappaleen ulostuloalue  

 

- Rullakuljetin antaa mekaanisen tuen työkappaleille, joiden 
pituus on maks. 1000 mm.  

 

HUOM!  Syöttöalueen eteen on jätettävä riittävä turva-alue 
(kts. tekniset tiedot) 
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 4. Kokoonpano  
 Työstöyksikkö, joka kulkee automaattisesti Y- ja Z-

suunnassa kuulalaakeroidulla karallla, sisältää 
porayksikön erikseen ohjattavilla porakaroilla sekä 
työkappaleen vastakappaleen, joka ohjaa työkappaletta 
työstössä ja asemoinnissa. 

 

 Autommaattiseti työstokappaleen paksuuden mukaan 
mukautuva vaste. 

 

   
 5. Tekniset tiedot :  
   
 Porayksikkö V13 suurnopeus 7500  
 V13  
1202 
 

 Sisältää karojen pikavaihto- ja lukitusjärjestelmän 
(patentoitu). 
Pystyporayksikkö (käynnistetään erikseen). Karojen 
lukitus oikean 
poraussyvyyden saavuttamiseksi turvallisesti. 

 

 Työstökapasiteetti kts. layout 
 Iskunpituus Z-suunnassa 60 mm 
 Poraussyvyys, maks. 38 mm 
 Pyörimissuunta oikea/vasen 
 Nopeus, taajuusmuuttaja ohjattu 1500-7500 rpm 
 Teho         2.3 kW 
 Karan halkaisija (pikavaihtojärjestelmään) d = 10 mm 
 Poraterän kokonaispituus   70 mm 
 Poran halkaisija maks. 35 mm 
 Karajako 32 mm 
 Karatyyppi erikseen ohjattavat 
 Karajärjestys kts. layout  

 
   
1128  1kpl 

 

Vaakaporayksikkö neljällä karalla x-suunnassa.   
Vaakaporayksikkö on integroitu peruskoneen porapäähän.  
Työstöalue. 

 
 
Kts.layout 

  
 

 

1129  1kpl

 

Vaakaporayksikkö kahdella karalla y-suunnassa 
Vaakaporayksikkö on integroitu peruskoneen porapäähän.  
Työstöalue. 

 
 
 
Kts.layout 
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1029  1 kpl JYRSINMOOTTORI ML: TAAJUUSMUUTTAJA, 5 kW  

 

- Jyrsinmoottori ml. hydraulinen pikavaihtojärjestelmä ja 
taajuusmuuttaja manuaaliseen työkalunvaihtoon. 

 

- Istukka (karahalkaisijalle 25 mm)  
- Työkalun halkaisija maks. 25 mm 
- Pyörimisnopeus portaaton säätö 6000-18000 rpm 
Teho (AC-moottori taajuusmuuttajaohjauksella) Maks. 
teho työkalulla (S1) 
 
 

5 kW 

1012  1kpl 

 
 

Urasaha d=100mm (x-suunnassa) 
Urasaha on integroitu peruskoneen porapäähän. 
Työkalun halkaisija. 
Sahanterän paksuus, max. 
Työstöalue: katso tekniset tiedot 

 
 
100 mm 
5 mm 

 
 
 
6759  1kpl 

 

Energiansäästömoodi 
ECO Plus -painike käynnistää valmiustilan, joka voidaan aktivoida viimeisen 
työstövaiheen aikana. Ohjelman päätyttyä painike aiheuttaa seuraavan: 
- Käytöt pysähtyvät 
- Kun kone ei ole käytössä, ohjausjännite katkaistaan esiasetetun aikarajan 
umpeuduttua 

 
 
 

6526 1 kpl Kelpoisuuden tarkistus työkappaleen käsittelyyn sensoritekniikalla X- ja 
Y-suunnassa. 

 

- Työkappaleen mittaus/vertaus ohjelmaan 
- Työkappale mitataan x- ja y-suunnassa 
- Toleranssi on asetettu tehtaalla +/-5mm 

 
0258 Työkappaleen pituuden lisäys 3050mm:iin sisältäen rullakuljettimen 
 
 
 

- 3050 mm pituiset työkappaleet voidaan työstää lisätyn ohjelman sekä 
kiinnittimien avulla. 

Lisärullatuki mahdollistaa turvallisen syötön pitkille 3050 mm kappaleille. 
Rullatuen säädettävä mitta on 1200 mm – 1850 mm, joka voidaan ottaa myös 
helposti pois. Turvallisen käsittelyn ja hyvän kiinnityksen vuoksi rullat on 
sijoitettu n.100 mm etäisyydelle toisistaan.   
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6. Koneen ohjaus : 
 
0208 1 kpl 

 

HOMAG POWER TOUCH -OHJAUSJÄRJESTELMÄ 
- Käyttöpaneeli, jossa FULL-HD -kosketusnäyttö laajakuvaformaatissa 
- Standardin mukainen HOMAG-ryhmän powerTouch-käyttöliittymä 
- Ergonomiset kosketusnäyttötoiminnot kuten zoomaus, skrollaus ja 

pyyhkäisy 
- Helppo navigointi vakiintuneeseen ja intuitiiviseen koneen käyttöön 
- Älykkäät näyttötoiminnot ilmaisevat tuotantovalmiuden valomerkein 
- Koneen tilatietojen keruu MMR Basic -ohjelmistolla huoltotarpeen 

seurantaa sekä keskeisten käyttötietojen (esim. kappalemäärä, 
työstöaika) näyttöä varten 

- Voidaan päivittää MMR Professional -versioon, joka mahdollistaa 
tuotannon optimoinnin keräämällä ja analysoimalla tietoja koneen 
seisonta-ajoista ja niiden aiheuttajista 

- Käyttöjärjestelmä: Windows 10  
- Järjestelmävaatimukset toimisto-PC:lle: Windows 7 -käyttöjärjestelmä 
  

  
 Teleservice-valmius 

 

Mahdollistaa koneen etähuollon modeemin välityksellä takuuaikana. 
Takuuajan jälkeen Tilaajan pitää tehdä erillinen Teleservice-sopimus. 

  
 Koneessa olevat ohjelmat: 
  

 

 

WoodWop 
graafiseen ja interaktiiviseen CNC-ohjelman luontiin 
Modern ohjelmisto perustuu Windows © 
Enemmän kuin 30 000 laitteistoissa kaikkialla maailmassa 
 
 
MCC 
• Helppo ohjaus tärkeimmistä koneen toimintojen avulla ohjelmanäppäimien 
Graafinen konfigurointi 
Nopeat edellyttävien komentojen suorittaminen 

  
 Konetietojen tallennus Machine Data Recording 

 

valmistettujen kappaleiden tietojen tallennukseen ja 
seisokkiajat. 
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6525 1 kpl Pituudesta riippuvaisten käsittelyyn X-suunnassa 

 

Poraukset voidaan ohjelmoida Woodwopissa sopimaan työkappaleen pituuteen. 
Mitattu ero lasketaan automaattisesti käyttämällä ohjelman asetuspistettä. 

 
 
6590 1 kpl USB-KIINTOLEVY PC-85-VARMUUSKOPIOTA VARTEN 
 Ulkoiselle USB-kiintolevylle voidaan luoda manuaalisesti varmuuskopio koneen 

sisällöstä. Varmuuskopion voi laittaa talteen esim. kassakaappiin. Kiintolevyä ei 
varmuuskopioida automaattisesti. Kopiointi voidaan käynnistää manuaalisesti 
varmuuskopiointiohjelman valikosta. 

 
 
 
8331        1 kpl DOKUMENTIT JA OHJAUSTEKSTIT: SUOMI  
       

         

Toimituksen sisältö: 
 
1. Koneen ohjaustekstit valitulla kielellä, käyttöjärjestelmän kieli 

englanti, näppäin- ja ohjauskomennot valitulla kielellä 
2. Ohjetekstit valitulla kielellä 
3. Ruotsikieliset (tai suomen) käyttö-ohjeet, jotka koostuvat 

käyttäjän käsikirjasta sekä huolto-ohjeista. Toimitetaan 
painettuna versiona DIN A4-paperilla sekä sähköisenä 
versiona. 

4. Englanninkielinen varaosaluettelo tallennusvälineellä 
(toimitetaan konetoimituksen jälkeen), varaosa- kuvaukset ja 
sähkökuvien tekstit englanniksi 

5. Näppäimistö English (Ident Number 6204) 

 

 
 7. Ce-suojavarusteet  
   
 8. Dokumentit  
 
 

Käyttö- ja huolto-ohjeet painettuna versiona sekä sähköisenä 
sisältäen varaosaluettelon ja kytkentäkaavion. 

 

 
8743                 1 kpl INTELLISERVICENET  
 - Kaukodiagnostiikka internetin välityksellä  

- Veloitus erillisen teleservice-sopimuksen mukaan takuuajan jälkeen 
- Internetyhteys on järjestettävä asiakkaan toimesta  
- Yhteys yhden koneen omalle PC:lle  
- koneen rekisteröinti sekä ”intelliservicenet”-palvelun aktivointi osoitteessa 

www.tapio.one 
 

  


