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Systém CNC řady M700V f irmy Mitsubishi poskytuje nejvyspělejší koncepci vysokorychlostního obrábění 

se zachováním vysoké přesnosti těm zákazníkům, kteří usilují o zařazení do celosvětové špičky při zvyšování 

úrovně výroby v současné globalizované průmyslové produkci.

Řada M700VS s integrovaným systémem CNC v zobrazovací jednotce.

Řada M700VW s Windows® XPe

 

* Windows® je obchodní značka nebo registrovaná obchodní značka f irmy Microsof t Corporation ve Spojených Státech a dalších zemích.

Systém CNC řady M700V firmy Mitsubishi nastavuje 
zcela nová měřítka v oblasti výrobních technologií 
nejvyšší úrovně

   Řada M700VS a M700VW, High-End systémy CNC   

[Vysoká rychlost, vysoká přesnost] 

Výborné výsledky opracování při vysokorychlostním, vysoce přesném obrábění 
s  dosažením  vysoké přesnosti díky novému regulačnímu algoritmu, které 
determinuje kontury a zamezuje nepotřebným zpomalením při obrábění.

[Vysoká rychlost, vysoká přesnost] 

Vysokorychlostní regulace pohonu s vysokou přesností docílená novým 
způsobem výpočtu dráhy špičky nástroje s předstihem.

[Obslužný komfort]

Dílensky orientovaný programovací systém pro soustružení 
a frézování.

[Vývojové prostředí]

Progresivní vývojové nástroje podporují náročná 
zákaznická řešení.

[Nanometrová interpolace pro přesvědčivý obráběcí výkon]

Inovační a plně funkční nanometrová regulace (počínaje základními 
výpočty NC operací až po servořízení pohonů v jednotkách 
nanometrů) představuje v každém ohledu nový standard.

[5osé a víceosé řízení]

Nové funkce u víceosého řízení pro regulaci polohy špičky 
nástroje s vysokou přesností.
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Nejlepší partner pro Váš úspěch

MITSUBISHICNC

pro obráběcí stroje příští generace.



Lines
Konfigurace systému & produktová řada

* Windows je obchodní značka nebo registrovaná obchodní značka firmy 
   Microsoft Corporation ve Spojených Státech a dalších zemích.

Pohonné jednotky
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Lineární 
servomotory

Vestavné vřetenové motory

Synchronní vřetenové motory

Vřetenové motory 
s vysokým výkonem

Vřetenové motory

Řada SJ-V

Řada SJ-D 

Lineární servomotory

Synchronní vřetenové motory

Přímé pohony (motory DD)

Servomotory

Pohonné systémy
Řada MDS-D/DH 

Řada MDS-DM 

Řada MDS-D-SVJ3/SPJ3 

Servomotory
Řada HF/HF-H

Řada HF-KP 

Řada LM-F 

Řada TM-RB

Mitsubishi CNC
Řada M700VS 

Řada M700VW 

Kompletní sada CNC komponentů od pohonných jednotek 

k vlastním motorům pro osy a vřetena.

Vyspělé CNC komponenty pro vysoký výkon. 
MELSOFT (programové nástroje)
NC Designer
NC Monitor
NC Explorer
MS Configurator
GX Developer atd.
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Technologie
H l a v n í  p a r a m e t r y  a  f u n k c e

Pro vyšší rychlost a vyšší přesnost.

Přinášíme svět plně  nanometrické interpolace blíže k vám.

Technologie a Know-how divize Mitsubishi Factory Automation se spojují v procesorové jednotce CPU typu 64-Bit-RISC 
a v speciálně vyvinutém vysokorychlostním obvodu LSI s vysokou hustotou integrace.
Funkcionalita CNC, výkon integrované jednotky PLC i grafický výkon, všechny tyto parametry doznaly inovací.
Rozměrové zmenšení - Downsizing v dokonalé podobě, to je číslicové řízení M700VS. O 66 % menší spotřeba elektrické 
energie při zachování  vysokého  standardního výkonu.
Číslicové řízení M700VW využívající Windows® XPe bylo konstruováno na základě našich progresivních koncepcí tak, 
aby přineslo novou úroveň řídicích funkcí přizpůsobených na míru požadavkům zákazníka. 

(Poznámka 3) PCMIX je průměrný počet instrukcí (které obsahují určitý počet různých sekvenčních instrukcí) provedených za 1 μs.

(Poznámka 1) BPM udává počet zpracovaných programových bloků za minutu.
(Poznámka 2) Výkon zpracování nejmenších přírůstku vět dosahuje u M720VS úrovně 67 400 000 BPM.

Řada M700V (Poznámka 2) 151,000 BPM (Poznámka 1) 

Konvenční řada M700 135,000 BPM (Poznámka 1) 

Rychlost zpracování u NC programu

Řada M700V 2

1Konvenční řada M700

Výkon zpracování uživatelských maker

Řada M700V 16,2 PCMIX (Poznámka 3) 

Konvenční řada M700 3,3 PCMIX (Poznámka 3) 

Operační výkon integrovaného PLC

* Windows® je obchodní značka nebo registrovaná obchodní značka firmy Microsoft Corporation ve Spojených Státech a dalších zemích.
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Inovační a plně funkční nanometrová regulace (počínaje základními 
výpočty NC operací až po servořízení pojezdů v jednotkách 
nanometrů) představuje v každém ohledu nový standard. I když se 
v CNC programu používá jako jednotka mikrometr, interpolace je 
prováděna v krocích po 1 nanometru, což vede k opracování ve 
vysoké jakosti.

Zadáním počtu pozic se automaticky nastaví souřadnice pozic se 
stejným odstupem mezi jednotlivými pozicemi. Nastavení 
souřadnic pro nástrojové pozice přes PLC se tak uskuteční velmi 
komfortně pouze na základě zadání počtu pozic.

Komfort PLC os
Nanometrová interpolace zaručuje výsledky 

opracování v nejvyšší jakosti

Nové indexovací funkce

Řada M700V

Pohonné systémy
MDS-D/DH 

High-Gain Control II

Stůl stroje

Enkodér s vysokým rozlišením 
16 milionů impulzů/ot

Vysokorychlostní architektura

Kolísání rychlosti signifikantně sníženo

Kolísání rychlosti signifikantně sníženo Protože nanometrová inter-
polace ve srovnání s mikrometrovou interpolací snižuje kolísání 
rychlosti 1000krát, znamená to, že se také poměrně zvýší kvalita  
povrchu opracování. Významným omezením změn zrychlení se 
podstatně sníží výskyt mikorýh, které vznikají při opakovaném 
zrychlování/zpomalování.

Nano-interpolační systém (řada M700V)Mikronový systém (konvenční)

Rychlost

ZrychlováníZrychlování

Kolísání rychlosti

Kolísání rychlosti

Nejvyšší přesnost pomocí výkonné interpolace

I když CNC program používá jako jednotku mikrometr, interpolace 
je prováděná v jednotkách nanometrů. Vlivem enormně 
zvýšeného interpolačního výkonu jsou přechody programových 
bloků prováděny mnohem přesněji, a tím je prakticky eliminováno 
vytváření mikrorýh.

Y [mm]

X [mm]

6

3

3 6 9

Nanometrový systém
(řada M700V)

Mikronový systém

Y [mm]

X [mm]
4,4580004,457000

4,457693

7,794784

7,795000

7,794000

Teoretická hodnota

Teoretická hodnota
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Zvláště při výměně palety je možné tuto osu v obráběcím prostoru 
stroje řídit jako NC osu a současně právě tak jako PLC osu v 
přípravném prostoru. To umožňuje seřídit paletu bez přerušení 
obrábění.

Proměnná indexovací funkce pro instrukce PLC

Proměnnou indexovací funkci můžete aplikovat na téměř 
všechny instrukce rodiny MELSEC.
Opakující se programové kroky tak mohou být jednoduše 
shrnuty dohromady.

X0

M0

X1

PLS M0

Y8

XA

M10

XB

PLS M10

Y12

XAA

M170

XAB

PLS M170

YB2

X0Z0

SM400

X1Z0
Y8Z0

FOR  K171

NEXT

INC Z0

SM400

MOV KO ZO

Příklad pro kombinované řízení os s výměníkem palet.

C

Řízení jako PLC osy 
nezávisle na NC ose.

Řízení jako 
NC osy

Z
Y

X

Přípravný prostor Obráběcí prostor

AA’

Pokud existuje více stejných 
programových kroků, …

pak je možné tyto programové kroky 
shrnout do jednoho řádku a provést n-krát.

Flexibilní PLC řízení os

Indexační funkce zásobníkových os

Brzdné zařízení

17 16 15

131211

14

Indexovaná pozice
23

22

21

20

19
18

8 7 6
5

4

32124

10
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Servomotor

Optická 
vysokorychlostní 

sběrnice 

Rychlost



Naše technologie budoucnosti pro nejvyšší přesnost 

Díky matematickému optimalizačnímu modelu (regulace OMR) pohonného systému pro 

korekci chyb je zajištěna optimální kvalita obrábění.

Díky nově vyvinuté funkci pro rychlou opravu chyb, která je 
součásti servoregulace i regulace vřetene, může jednotka CNC 
spolehlivě zvládat rychlé řezání závitů s vysokou přesnosti.

Dynamická regulace OMR-FF (Optimum Machine Response - Feed 
Forward) snižuje vibrace na minimum a maximalizuje výkonové 
možnosti vašeho obráběcího stroje při vysokorychlostním 
obrábění s vysokou přesností. Výsledkem je velmi rychlá ale hladká 
regulace servopohonu. Na základě matematického 
optimalizačního modelu (regulace OMR) jsou vyrovnávány také 
vibrace stroje.

Rychlé synchronní řezání závitů <OMR-DD>

Optimum Machine Response Direct Drive

Regulace OMR-FF 

(Optimum Machine Response - Feed Forward)

−4000
−3000

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
<Konvenční>

Synchronizační 
chyba servo/vřeteno

Synchronizační 
chyba 
servo/vřeteno

<Řada M700V>

−2000

−1000

1000
2000
3000
4000

0

−4000
−3000

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

−2000

−1000

1000
2000
3000
4000

0

Doba obrábění 
zkrácena o 25 % při 
stejné přesnosti

Otáčky vřetene: 3000 ot/min Otáčky vřetene: 4000 ot/min

(sek.) (sek.)

Zesilovač pro vřeteno

Přímá kompenzace 
synchronizační 

chyby vyrovnávány přímo

Vřetenové motoryServomotory

Servozesilovač

Série servozesilovačů MDS-D/DH

Řada M700V

Polohovací příkaz

Generátor 
OMR-FF

Polohové 
řízení

Rychlostní 
řízení

Proudová 
regulaceMomentový příkaz FF

Rychlostní příkaz FF
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+Y

+X-X

-Y

Chyby kontury vznikají vlivem 
vůle při změně směru

Naše speciální funkce pro kompenzaci 
vůle při změně směru pohybu redukuje 

tuto chybu na minimum.

Přeběh při změně směru je redukován pomocí kontinuální, 
proměnné kompenzace vůle a dynamicky omezen na minimum, 
což umožňuje dosáhnout vysoké kvality opracování.

Polohově řízená, kontinuální, proměnná kompenzace 

vůle při změně směru

Nová regulace pro kompenzaci stroje

Kompenzuje přímo vlastní rezonance stroje
Nově vyvinutá kompenzace všech pružných elementů ve stroji 
mezi pohonem a špičkou nástroje přímo vyrovnává tvarové chyby i 
při vysokorychlostním obrábění s vysokou přesností. Tímto 
způsobem je umožněno docílit optimálních výsledků jak při 
minimální, tak také při vysoké hodnotě posuvu, protože odchylky 
nástroje způsobené rezonancí jsou automaticky korigovány.

Při vysoké hodnotě posuvu se špička 
nástroje vlivem pružných elementů 
odchyluje směrem ven.

Při velkém 
posuvu

Naprogramovaná dráha

Bez kompenzace

Při malém 
posuvu

Naprogramovaná dráha je korigována 
směrem dovnitř. Takto je možné vždy 
realizovat optimální konturu při vysokých 
hodnotách posuvu.

Naprogramovaná dráha

S kompenzací 

Při vysoké hodnotě posuvu 
je dráha korigována směrem 
dovnitř.

Při malém 
posuvu

Při velkém 
posuvu

Technologie
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Snížený vývin tepla u vřetenových motorů

Nové omezení vyšších harmonických kmitočtů proudu vedlo 
ke značnému snížení vývinu tepla u vřetenových motorů.

Adaptivní pásmový filtr – Notch filtr

Tato funkce vyhledává rezonanční frekvence a automaticky 
nastavuje příslušné parametry pro Notch filtr. Tím je zaručeno 
trvalé sledování odchylek rezonančních frekvencí na stroji tak, aby 
bylo např. možné eliminovat opakující se rezonance způsobené 
opotřebováním.

Řada M700V

Hightech servosystém MDS-D/DH 

Servomotorů

Rezonance
ovládání

Frekvencí 
Rezonance 1

Notch filtr 1

Rezonance 2

Notch filtr 2

Rezonance 3

Notch filtr 3

Odfiltrování rezonančních 
frekvencí

Jemné seřízení frekvencí 
filtrů v rámci daného 
pásma tak, aby  se 
vykompenzovaly změny 
rezonančních frekvencí.

Stůl stroje

Odměřovací 
pravítka

Polohové 
řízení

Rychlostní 
řízení

Proudová 
regulace

Nová polohová regulace pro ovládání vřetene

Zvýšení výkonu u těžkého třískového obrábění

Výkon u těžkého třískového obrábění mohl být pomocí polohovací 
smyčky pro řízení vřetene ještě dále zvýšen. Zmenšení vlivu 
kolísáním zátěže se pak projevilo ve sníženém kolísání otáček až na 
polovinu ve srovnání s konvenčními systémy.

čas

Rychlost Rychlost

<konvenční>

čas

<MDS-D/DH>

O 20 % kratší

1 0,8

Vysokorychlostní orientace vřetene
Zkrácená doba orientování vřetene Zpomalení s maximálním 
momentem je umožněna bez vlivu momentu setrvačnosti tak, 
aby orientace proběhla v co nejkratším čase.

Dynamická a konstantní polohová regulace našich vřeten 
nevyžaduje návrat do nulového bodu při přepínání z pohonu 
vřetene na pohon osy C.

Inteligentní řízení vřetene/ osy C

čas

Rychlost

Návrat do 
nulového bodu

čas

Rychlost

Polohování osy CPolohování osy C

Zkrácen

Návrat do nulového 
bodu není nutný.

Řízení High-Gain Control II s ojedinělým regulačním chováním 
vyvinuté pro servořízení os je nyní také k dispozici pro naše 
vřetenové systémy. Toto řízení umožní podstatné snížení doby 
obrábění při současném zvýšení přesnosti.

čas 
<Stav> Rychlost otáčení: 1200 ot/min

0
0

20

20

40

40

60

60

80

80

100 120

Charakteristický nárůst teploty na vřetenovém motoru 

V kombinaci se sérii MDS-D

V kombinaci s konvenčními řadami 75,9 deg
67,4 deg

Pokles teploty o 10 %

Zabudované teplotní čidlo hlídá teplotu vřetenového motoru 
a aktivuje automatickou kompenzaci kolísání teploty. 
Navíc je možné teplotu vřetenového motoru monitorovat na 
displeji NC systému.

Automatická kompenzace teploty 

u vřetenových motorů

Po
kl

es
 te

p
lo

ty
 

NC

Pohon vřetene MDS-D/DH

Hlídání teploty 
vřetenového motoru

Řízení kompenzace teploty

Data o teplotě 
vřetenového 

motoru

Optimalizovaná 
proudová 
regulace

Vřetenový motor

Integrovaný termistor

Zkrácení doby 
zrychlování/ zpomalování 
vřetene

Odchylky v charakteristikách 
pro zrychlování/ zpomalování 
způsobené kolísáním teploty 
motoru jsou potlačeny tak, 
aby systém vždy pracoval 
s konstantní a optimální 
dobou zrychlování/ 
zpomalování.

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

2,10

2,20

2,30

2,40

2,50

100

Zrychlování/ zpomalování při rychlém polohování probíhá 
v závislosti na momentové charakteristice motoru.
Optimálním využitím charakteristiky motoru je možné zkrátit 
dobu polohování, což se pak přímo odrazí kratších jednotkových 
výrobních časech.

Optimalizovaná funkce pro zrychlování/ zpomalování 

ve více krocích (multi-step) při rychlém polohování 

Rychlost

čas 

Obvyklé zrychlení/ zpoždění 
při rychlém polohování

Optimalizovaná funkce pro zrychlování/ zpomalování 
ve více krocích (multi-step) při rychlém polohování 

O 30 % kratší

20 40 60 80

Stator (termistor)-teplota [°C]

Efekt potlačení kolísání 
času zrychlování/zpomalování

S kompenzací 
(zrychlování)
S kompenzací 
(zpomalování)

Bez kompenzace 
(zrychlování)
Bez kompenzace 
(zpomalování) 
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Technologie
V y s p ě l á  k o n c e p c e  o b s l u h y  s e  s n a d n ě j š í  a  p ř e h l e d n ě j š í  f u n k c i o n a l i t o u

Obsluha a funkčnost 

dovedeny k dokonalosti.
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Strukturovaná koncepce obsluhy a zobrazování umožňuje 
rychlý přístup k zpracovávanému procesu

Vyskakovací a překrývací okna Pop-Up

Vyspělá koncepce obsluhy se snadnější a přehlednější funkcionalitou

Záložky umožňují obsluze okamžitý přístup k různým operacím 
a vyskakovací okna zobrazují vyvolanou informaci bez nutnosti 
opustit hlavní obrazovku. U dotykových panelů je možné klávesnici 
znázornit na obrazovce.

Všechny zpracovávané procesy byly uspořádány do 3 základních 
nabídek „Provoz“, „Nastavení“ a „Editace“, v kterých mohou být 
vyvolávány relevantní informace. Tato koncepce obsluhy a 
zobrazování byla pro vás ještě dále rozvinuta do ergonomické 
podoby tak, abyste se do těchto nabídek vždy dostali stlačením 
pouze jednoho tlačítka na klávesnici.

Komfortní uživatelské uspořádání nabídek  
Tlačítka na liště nabídek mohou být individuálně, libovolným 
způsobem uspořádána. Velmi často a pravidelně používaná tlačítka 
nabídek je možné např. Soustředit na první stránku obrazovky 
a zvýšit tak vaši produktivitu.

Nabídka - Editace

Nabídka - NastaveníNabídka - Provoz

Volba záložky

Všechny relevantní informace přehledně 
soustředěné na jedné obrazovce.

Podmínky obrábění jsou znázorněny vizuálně.

Nabídkové menu 
systémem ikon 
odkazující na obsahy 
obrazovek.

V ručním provozu je 
vyobrazení os 
automaticky 
zvětšeno (zoom).

Díky vyskakovacím  
a překrývacím 
oknům Pop-Up není 
nutné přepínání 
obrazovky. Klávesnice začleněná 

jako okno Pop-up 
(u dotykové obrazovky).

Zřetelně viditelná 
hierarchie 
prostřednictvím 
dvouvrstvého zobrazení 
nabídek 
(2-Layer Menu Display).

Zobrazení pro 2kanálový systém
Data 2. kanálu mohou být zobrazena současně s daty 1. kanálu. 
Přepínání obrazovek je zde proto nadbytečné.

Zobrazení pro 2kanálový systém



10

Správa i provádění obráběcích programů může probíhat přímo 
přes kartu CF (rozhraní na displeji) nebo pevný disk (u M700VW), 
včetně přímé editace.
Volání podprogramu je možné jak z obráběcího programu 
uloženého na paměťových kartách, tak také z programu na 
pevném disku.
Žádné omezení pro formát programu.

Dílensky orientované programovací nástroje 
s přizpůsobenými nabídkami pro dané obrábění

NAVI MILL (Frézovací centrum) / 

NAVI LATHE (Soustružnické centrum)

U série M700VW je štěrbina pro 
kartu IC integrovaná v jednotce CNC.

Série M700VW s IC-Card Slot.
Karty CF je možné číst pomocí adaptéru.

Karta CF Karta CF 
kompletně zasunovací

Řada M700V

Zasunovací

Provoz Data Server

Zadejte konturu 
skloněného povrchu 
určeného k opracování. Pohled na 

obráběnou rovinu.

Pomocné grafické 
znázornění.

Navolením požadovaného obráběcího procesu a jednoduchým 
zadáním dat můžete automaticky vygenerovat program. Pak, na 
základě uložených dat pro nástroje a řezné podmínky, se graficky 
zobrazí dráha nástroje podle vytvořeného programu. Tento postup 
vám ušetří čas a náklady a poskytne ověřený program. 
Novinka: NAVI MILL při libovolné volbě roviny.

NAVI MILL (Frézovací centrum) NAVI LATHE (Soustružnické centrum)

Funkce nápovědy

Tlačítko nápovědy vám zpřístupní témata nápovědy pro provoz/ 
parametry/ poplachy.  Dokonce si můžete sestavit vlastního 
průvodce nabídkou obsluhy s přehlednými diagramy. Nabídka 
editace přehledně zobrazuje formáty G-kódů pro aktuálně 
editovanou větu NC.

Zdokonalené spouštění programu

Provádění NC programu je možné spustit od libovolného místa 
tohoto programu. Požadovaný blok, od kterého se má program 
rozběhnout lze specifikovat pomocí kurzoru.

INPUT

Kurzor umístěte na blok, 
od kterého se má 
zpracování rozběhnout.

Zpracování se spustí od 
označeného bloku.

Obslužný komfort

Funkce pro manuální/ automatické zálohování (Backup)

Funkce pro dávkové zálohování (Batch-Backup) umožňuje 
přenést NC data na paměťovou kartu, kterou je možno vložit do 
rozhraní na přední straně zobrazovací 
jednotky. U série M700VW s integro-
vaným pevným diskem je možné ještě 
dodatečně vytvořit záložní kopii na 
pevném disku.
Zálohování dat je možné provádět na 
přání automaticky v určeném 
intervalu, který je nastavitelný 
pomocí parametru.

Manuální / automatické zálohování

Nová výstražná funkce upozorňuje na chyby 
při zadávání programu

Nově vyvinutá funkce pro kontrolu programu (Programm-Check) 
je podporována prostorovým grafickým modelem 3D.
Tato funkce podporuje obsluhu při zadávání a potvrzování 
programu. Tato varovná funkce informuje obsluhu, když na 
příklad při zadávání desítkových čísel překročí povolený číselný 
rozsah, nebo chybně zadá G-kód.

Kontrola programu se zakládá na 
prostorovém grafickém 3D modelu.

Překročení zadávacího rozsahu: 
Adresová data překračují specifikovaný 
rozsah parametrů.

Chyba formátu G-kódu: Ve formátu příkazu G-kódu 
chybí některá z podstatných částí.

Chybějící desetinná čárka: 
Chybí zadání desetinné čárky adresové části.

Integrace funkcí pro kontrolu a editaci programu.

Inovovaná funkce pro restart programu

Dojde-li k zastavení zpracování např. při zlomení nástroje, 
pak je možné program pohodlně restartovat od místa zastavení 
pomocí nové zadávací funkce INPUT.

Restart programu se vyvolá novou funkcí INPUT. 
Další zadávání již není zapotřebí.

Lišta nabídek

Ikona rychlé klávesy (Shortcut ) 
pro každou stránku obrazovky

Nová tlačítka lišty nabídek 
umožňují přímý a rychlý 
přístup na požadované 
obrazovkové stránky. 
Současně je pro lepší 
orientaci prolnut krátký 
popis zvolených tlačítek 
nabídky.

Prolnutí krátkého 
popisu zvolených tlačítek 
nabídky



Technologie
O b r á b ě n í  s  n e j v y š š í  p ř e s n o s t í ,  v y v á ž e n ý  s o u l a d  v y s o k é  p ř e s n o s t i  a  r y c h l o s t i  p o s u v u

Simultánní obrábění v 5 osách, konfigurovatelné pro různá uspořádání strojů, klade vysoké nároky 

na funkcionalitu řízení z hlediska řízení špičky nástroje RTCP. Zvláště pak pro špičkovou disciplínu 

obrábění raznic a forem vyvinula firma Mitsubishi CNC úplně nový způsob regulace s názvem 

SSS (Super Smooth Surface).

Regulace SSS dosahuje díky předběžnému načítání tvaru trajektorie 
a  posuzování naprogramovaného tvaru nejvyšší stability obrábění 
a kvality opracování, a zároveň eliminuje i nejmenší negativní vlivy na 
obráběnou konturu optimální korekcí nadbytečného zrychlování 
a zpomalování.
Při enormně zvýšených rychlostech posuvu pak regulace SSS zároveň 
zkracuje doby cyklů o 5 až 30 % ve srovnání s běžnými systémy.
Regulace SSS zajišťuje nejvyšší stabilitu a kvalitu obrábění a eliminuje 
negativní vliv obráběného tvaru nebo vysoké rychlosti na opraco-
vání. Výsledek: Jakost povrchu v nejvyšší třídě.
Rychlost i zrychlování jsou stále s předstihem optimalizovány pro 
hladký chod bez trhání a chyby v programu jsou automaticky 
eliminovány tak, aby byl obrobek vyroben v krátkém čase a v nejvyšší 
jakosti.

Nová regulace SSS byla vyvinuta speciálně pro 5 osé řízení RTCP. 
Rovněž jsou automaticky rozeznávány a kompenzovány možné pro-
gramové chyby systémů CAD/CAM tak, aby řízení RTCP mohlo zajistit 
hladký chod bez trhání a tím také vysokou dráhovou přesnost.
Vyloučením chyb u dráhy nástroje a eliminací vůle rotačních os 
u 5osého řízení se obrábění provádí na  na prvotřídní úrovni.
Nová regulace SSS potlačuje vibrace nástroje (nasazením předfiltru). 
Generovaný příkaz pro rotační osy má za důsledek plynulý průběh 
špičky nástroje konstantní rychlostí, pokud je tato funkce aktivována.

Regulace SSS (Super Smooth Surface)

Zlepšená jakost povrchu 
při stejné době obrábění 
(2 až 10krát vyšší oproti 
běžným systémům).

Konvenční 
regulace

Stejná jakost povrchu při 
zkrácené době obrábění 
(o 5 až 30 % rychlejší 
obrábění oproti běžným 
systémům).

Regulace SSS 
Jakost povrchu

Rychlost

Vysoký

Nízký

Nízký Vysoký

Dráha A Automatické vyhlazení 
pro optimalizaci dráhy

Automatické vyhlazení pro optimalizaci dráhy Automatické vyhlazení pro optimalizaci dráhy

Interpolace pro automatické vyhlazení

Skutečná dráha obrábění Skutečná dráha obrábění

NC programový skokDráha B

Dráha A

Dráha B

Dráha A

Dráha B

Rýhy na povrchu obrobku

Díky systému SSSBez systému SSS

SSS regulovanéKonvenční

NC programový skok
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<Bez nasazení předfiltru pro rotační osy>

<S nasazením předfiltru pro rotační osy>

Jen při změně polohy nástroje za pohybu dochází k náhlému naklánění 
rotační osy, což vyvolává vibraceve středu špičky nástroje.

Příkazy pro pohyb rotačních os jsou vyhlazeny

Změna polohy nástroje probíhá absolutně hladce  a proto nevznikají 
vibrace a nástroj projíždí svou dráhu zcela plynule.

Pohyb bez změny 
polohy nástroje

Pohyb se změnou polohy nástroje 
(trhavé změny polohy)

Při změně polohy nástroje 
vznikají vibrace

Dráha středu špičky nástroje

Změna polohy nástroje probíhá 
absolutně bez záchvěvů

Dráha středu špičky nástroje

Dráha rotačního 
středu stroje

Q1

P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Q8
Q2 Q3 Q6 Q7Q4 Q5

Q1 Q8
Q2 Q3 Q6 Q7

Q4 Q5

NC programový skok



Tato nová funkce umožňuje také při komplikovaných polohách nástroje 
během obrábění v 5 osách jeho ruční ovládání ve směru osy X nebo Y 
vzhledem k podélnému směru nástroje. 
Tímto způsobem je možné naklánět nástroj bez změny polohy špičky 
nástroje.

Řízení polohy středu špičky nástroje je řešeno naklápěním 
souřadnicového systému tak, aby dráha špičky byla přímková. 
Výsledkem je vynikající jakost povrchu při zachování vysoké dynamiky.

Řízení špičky nástroje RTCP

Manuální posuv ručním kolečkem během 

automatického provozu 

Polohu nástroje je možné takto měnit bez toho, 
že by došlo k jakémukoliv pohybu špičky nástroje.

Nakloněný nástroj Nakloněný nástroj

Nakloněný nástroj s rotačním stolem

Střed rotace

Naprogramovaná dráha

Střed rotace

Dráha špičky nástroje

Střed rotace

Dráha špičky 
nástroje

Dráha špičky 
nástroje

Obrobek Obrobek

Obrobek Y

Směr poloměru 
nástroje X

Nástrojem můžete pohybovat ve směru jeho podélné 
osy a ve směrech poloměru špičky X a Y.

Obrobek

Směr podélné 
osy nástroje

Špička nástroje se neposouvá, pohybuje se jen 
nástroj ve směru X nebo Y podle úhlu rotace. 

Původní souřadnicový systém můžete libovolně natočit nebo paralelně 
posunout tak, abyste zachovali požadovaný souřadnicový systém 
v potřebné rovině.  Provádění programu 
a obrábění ve zvolené rovině můžete nyní přímo spustit bez dalšího 
programování, protože požadovaný souřadnicový systém bude 
automaticky přepočítán na podélnou osu nástroje.

Zobrazením modelu stroje v řídicí jednotce může bezpečnostní 
funkce díky předběžné kontrole spolehlivě zabránit kolizím 
(jak v ručním, tak také v automatickém provozu).
Jednoduchá a pohodlná kontrola oblastí ohrožených kolizemi 
pojezdem, rotací nebo zvětšením částí stroje na modelu.
Hlídání kolizí eliminuje nebezpečí a ohrožení, která mimo jiné mohou 
vzniknout u otočných nástrojů a rotačních stolů (když např. 
nepostačuje softwarový koncový spínač k zabránění kolize).

3D hlídání kolizí stroje
(Jen ve spojení s novou řadou M700VW)

Libovolná volba roviny obrábění 
(v přípravě) 

Souřadnicový 
systém obrobku

Osy Z

Osy Y

Osy X

Obrábění v libovolně zvolené rovině

Požadovaný 
souřadnicový systém

Osy Y Osy Z

Osy X
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Příklad zamezení kolize nástroje během otáčení 
naklápěcí frézovací hlavy

Při detekci možné kolize jsou díly ohrožené kolizí automaticky 
zobrazené v odlišném zabarvení, a pohon se bezpečně zastaví ještě 
před kolizí.

Zobrazení 
modelu stroje

Kontrola pomocí modelů 
stroje a nástroje

Zadání dat pro model 
každého nástroje

Pohon je před kolizí zpomalen 
a bezpečně zastaven. 
Časti stroje ohrožené kolizí 
jsou barevně vyznačeny.



R o z s á h l é  f u n k c e  p r o  k o m p l e t n í  v í c e o s é  o b r á b ě n í

Efektivní podpora kompletního víceosého obrábění jak pro obráběcí centra, 

tak také pro vícekanálové frézovací systémy a systémy pro frézování odvalovacím způsobem.

Obráběcí centrum 1 kanál s více osami

Stejné programové části, které chcete využít ve více kanálech, 
můžete pod stejným názvem programu uplatnit ve všech zvolených 
kanálech. To vám podstatně ulehčí správu NC programů 
spouštěných simultánně v několika kanálech.

Efektivní management programů ve více kanálech
Soustružnické centrum, 

vícekanálový víceosý systém

PLC3
PLC1

B
PLC4

PLC5

C

PLC2

X Z

Y

SP1

(osy NC + osy PLC + vřetena)

(osy NC + osy PLC + vřetena ≥ 16)

SP2

SP3 SP4

Z1 Z2

X1 X2

X3 X4

1. kanál 2. kanál

100.PRG 
200.PRG 

300.PRG 

100.PRG 
200.PRG 

300.PRG 

100.PRG
200.PRG

300.PRG

n-th
kanál

1. kanál 2. kanál n-th
kanál

Programy jsou spravovány pro každý 
kanál odděleně.Každý kanál může 
dostat své vlastní číslo programu.

Programy jsou spravovány pro 
každý kanál odděleně.

Stejná čísla programů mohou 
být spravována pomocí funkce 
pro správu dávkového zpracování 
(Batch Management) napříč kanály. 

NC - programy

MDI

Můžete si zvolit v některém kanálu libovolnou osu a tuto přímo 
synchronizovat se zvolenou osou (základní osa) z nějakého dalšího 
kanálu.

Komfortní synchronizace os mezi kanály

Tato funkce automaticky převádí osy naprogramované v orto-
gonálním souřadnicovém systému na lineární (pohyb nástroje) a 
rotační (rotace obrobku) pohyby os.
Tato funkce je velmi užitečná při obrábění lineárních výřezů na 
vnějším průměru obrobku, jako např. při frézování drážek, 
broušení klikových hřídelí atp. 

Interpolace v polárních souřadnicích

Hypotetická osa

Rovina interpolace 
v polárních souřadnicích 
(rovina G17)

X

C

Z

G16 (válcová rovina Y/Z)

G19 (rovina Y/Z)

X1
Z2

<Synchronizovaná osa>

Z1 
<Základní osa>
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Náš systém synchronního řezání závitů s 2 kanály umožňuje velmi 
jednoduše řezat závity dvěma nástroji simultánně na jednom 
vřetenu.
Při  2 kanálovém obrábění můžete volit mezi dvěma příkazy G: 
G76.1 pro obrábění dvou rozdílných závitů pomocí dvou kanálů 
na jednom vřetenu nebo G76.2 pro synchronní řezání závitů 
pomocí dvou kanálů na jednom vřetenu.

Synchronní řezání závitů s se 2 kanály

( pro obrábění soustružením)
Funkce frézování (pro soustruhy) 

Tato funkce podporuje obrábění frézováním a převádí NC příkazy, 
naprogramované v ortogonálním souřadnicovém systému na 
lineární (pohyb nástroje) a rotační (rotace obrobku) pohyby os.
To vám umožní realizovat frézovací operace  s využitím virtuální  
osy Y .

Y

X

Z

C

Synchronní řezání závitů se 2 kanály, cyklus I Synchronní řezání závitů se 2 kanály, cyklus II

Pomocí této funkce můžete naprogramovat NC osy stroje v orto-
gonálním souřadnicovém systému, i když jsou tyto osy 
uspořádány se vzájemným úhlem odlišným od  90°.  
Úhel odchylující se od 90° jednoduše zadáte přes parametr, 
a řídicí jednotka odchylku automaticky přepočítá.

<Příklad použití>
Osa X je definována jako základní osa, 
a osa Y je osou odchylující se od 90°.
 

Yp/cos

Yp*tan

X

Y

y

Xa

Yp

Ya

X: Ortogonální osa X
Y: Ortogonální osa Y
 y: Naprogramovaná osa Y

: Úhlová odchylka

Řízení šikmých osových rovinPrůhyb obrobku je možné prakticky vyloučit simultánním nasa-
zením dvou nástrojů z obou stran.  Díky obrábění dvěma nástroji 
je navíc možné zkrátit dobu obrábění.

Vyvážené obrábění – „Balance cutting“  

(pro soustruhy)

 1. kanál

2. kanál

Formát G-kódu podporuje odvalovací frézování.
Pomocí G-kódu a automatické synchronizace rotace odvalovací 
frézy s osou obrobku (udržování konstantního poměru) můžete 
vyrobit přímé ozubení. U výroby šikmého ozubení je nutné podle 
sklonu ozubení upravit osu obrobku pro pohyb osy Z.

Odvalovací frézování – „Hobbing“ 

(pro soustruhy)

Osa odvalovací frézy

Osa obrobku

Osy každého dílčího systému je možné zaměnit pomocí 
jednoduchého příkazu. Takto je možné osu, která je definovaná 
v kanálu č. 1, jednoduše použít jako osu v kanálu č. 2.

Volné přiřazení os mezi kanály  

(pro soustruhy)

X1
Z1

X2
Z2

C1C1

X1
Z1

X2
Z2

Přepínání osy C-1 z kanálu č. 1 na kanál č. 2

kanál č. 1
Kanál č. 1

kanál č. 2kanál č. 2
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Řešení
V y s p ě l é  v ý v o j o v é  n á s t r o j e

NC-Designer a další vývojové nástroje vám poskytnou významnou podporu 

při tvorbě aplikací ve vývojovém prostředí GUI (Graphical User Interface), 

které budou přizpůsobené specifickým požadavkům zákazníka.

NC Designer - progresivní nástroj pro tvorbu obrazovek (Screen-Design-Tool) 

Volným kombinováním hotových standardních modulů můžete 
jednoduchým způsobem vytvářet obrazovkové stránky s obsa-
hem podle vašich požadavků i bez speciálního programování.
Při použití dotykového panelu lze do CNC displeje také kreativně 
zahrnout ovládací panel stroje. 
Pro popis procesů/událostí (events) standardních komponent lze 
použít programovatelná makra.
Programovací jazyk C a knihovny jazyka C v rámci nástroje NC 
Designer poskytují výkonnou podporu při vývoji náročných 
aplikací.

Editace na PC

Přenesení do NC 
pomocí CF karty

NC Designer Série M700VS

Série M700VW
(vybavená systémem Windows)

Pouhým uspořádáním různých funkcí na obrazovkové stránce 
je možné docela jednoduše vytvářet uživatelsky orientované 
obrazovkové formáty. 
Funkčnost vytvořených stránek je možné snadno otestovat 
již na PC.

Prvek Popis

Obslužný prvek

Obrazovka

Obrazovková stránka

Okno

Grafický prvek

Fyzický zobrazovací prostor

Základní obrazovka

Vyskakovací - překrývaná okna Pop-Up

7 různých grafických prvků jako jsou obdélníky a kruhy

Standardní grafické objekty jako jsou tlačítka nebo 
kontrolky a zobrazovací objekty NC jako jsou čítače a programy

Obrazovkový formát CNC vytvořený podle zadání zákazníka (příklad)

Obslužný prvek

Obrazovkový formát 

OknoGrafické 

Zdrojová okna

GUI-editovací oblast 

Zdrojové okno (Resource-Window) spravuje 
všechna společná data jako jsou znakové 
řetězce, fonty, obrázky atp., která se používají 
v rámci rozsáhlejších řídicích komponentách.

Jednoduchým umísťováním řídicích komponent 
podporuje NC Designer rychlou tvorbu 
obrazovkových stránek.
* GUI (Graphical User Interface)

Vlastnosti-okno

Informace řídicích komponent jsou 
spravovány jako atributy (properties). 
Každou řídicí komponentu tak můžete 
jednoduchým přiřazením atributů 
individuálně utvářet.

            Řídicí komponenty

Prvky GUI, které při pořizování 
obrazovkových stránek využívá NC 
Designer. K dispozici jsou jak 
standardní prvky jako jsou spínače, 
tak také řídicí komponenty specifické 
pro NC techniku. 

Message-okno (okno zpráv)

Vývojové prostředí pro design obrazovkových stránek 
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Nově vyvinuté funkce jako jsou Screen-Split, vyhledávací 
a monitorovací funkce výrazně ulehčují práci s programy psané 
ve tvaru kontaktních schémat.

Onboard LADDER editor (zabudovaný 
programovací nástroj pro kontaktní schémata)

Náhled výpisu operandů

Řada M700V

Kontaktní schéma

Programovací nástroj pro řadu MELSEC poskytuje širokou paletu 
funkcí a služeb při jednoduchém ovládání a umožní vám tak 
elegantní vývoj i ladění PLC programů. Ve spojení se simulační 
funkcí můžete vytvářet PLC programy velmi efektivně.

GX Developer (programovací nástroj pro PLC)

Řada M700V

(Poznámka) Paměť USB se používá jen u série M700VW.

Programovací nástroj pro PLC 
GX Developer

Ethernet
CompactFlash

Paměť USB
(Poznámka)

MS Configurator Řada M700V

Ethernetová 
komunikace

Náš inovační nástroj pro samočinné seřizování (Auto-Tuning-Tool) 
vám pomůže při uvádění stroje do provozu. Nově vyvinuté funkce 
pro samočinné seřizování (Auto-Tuning-Tool) a analyzátor dat vám 
budou spolehlivou oporou při optimalizaci nastavení pohonných 
jednotek.
<Hlavní funkce>
Vyhodnocování pomocí frekvenčních charakteristik, optimalizace 
zesílení rychlostní a polohové regulační smyčky, optimalizace ser-
vofiltru, nastavení optimálních konstant pro zrychlování 
a zpomalování, nastavení přesné kruhovosti a měření průběhů 
signálů servopohonů. 

MS Configurator
(optimalizační nástroj pro servopohony)

Pomocí tohoto nástroje můžete na PC editovat soubory s NC daty 
nezbytnými pro NC řízení a provoz obráběcího stroje (jako např. 
parametry, nástrojová data, společné proměnné).  Upravená data 
pak můžete přenést přes ethernet do NC.

NC Configurator 
(nástroj pro konfiguraci parametrů) 

Pohodlně: NC Configurator Řada M700V

Ethernetová 
komunikace

Na PC může být zobrazen stejný obsah obrazovky jako na CNC. 
Přes PC tak můžete mít plný přístup na CNC při stejném rozhraní 
člověk-stroj (HMI - Human Machine Interface).

Ethernetová 
komunikace

NC Monitor (nástroj pro dálkový dohled) 

Nástroj pro dálkový dohled Řada M700V

NC1 NC2 NC3

NC4

Ethernet

NC5 NC6

Obráběcí program NC

Propojením jednotky NC s hostitelským počítačem PC přes 
internet je možné snadno přenášet data jako jsou obráběcí 
programy, proměnné, parametry atd.

NC-Explorer (nástroj pro přenos dat) 



Technické údaje

Max. počet NC os

Max. počet vřeten

Max. počet PLC os

Počet periferních os

Max. počet pomocných os pro indexování

Max. počet NC os na kanál

Max. počet kanálů

Rozhraní pro paměťové karty CF

Rozhraní pro paměťové karty IC

Pevný disk

Nejmenší programovatelný přírůstek

Nejmenší interpolační přírůstek

 
Max. paměťová kapacita PLC

Frézování FrézováníSoustružení SoustruženíOznačení modelu
Technické údaje

Po
če

t ř
íz

en
ýc

h 
os

Max. kapacita programové paměti

6

dostupné

42 000 Kroky (128 000 Kroky: plánované)

M730VWM720VW

12

6

4

4

6

1

0,1 μm

10 nm

16

16

6

6

8

2

1 nm

1 nm

2000 KB
(5120 m)

dostupné

dostupné

16

16

6

6

6

8

4

1 nm

1 nm

2000 KB
(5120 m)

4 4

230 KB
(600 m)

M730VW

4

M750VW

8

M720VW

12

12

4

4

4

6

2

0,1 μm

10 nm

230 KB
(600 m)

M750VW

8

16

16

6

8

2

1 nm

1 nm

2000 KB
(5120 m)

16

16

6

6

8

4

1 nm

1 nm

2000 KB
(5120 m)

4 4

M720VS

12

6

4

6

1

0,1 μm

10 nm

230 KB
(600 m)

M730VS

4

M750VS

8

M720VS

12

12

4

4

6

2

0,1 μm

10 nm

230 KB
(600 m)

M730VS M750VS

8

V této tabulce jsou uvedeny maximální údaje včetně dodatečného rozšíření.

Max. počet os(osy NC + osy PLC + vřetena)

Max. počet simultánně interpolovaných os

Řízení CNC řady M700VS Řízení CNC řady M700VW

Samostatná CNC jednotka

Počítač PC 
integrovaný 

v displejiJednotka CNC 
integrovaná 

v displeji

Displeje  & k lávesnice

FCU7-KB024

FCU7-KB026

FCU7-KB044

FCU7-KB046

FCU7-KB048

FCU7-KB047

FCU7-DU120-11

8,4-type

FCU7-DU140-11

10,4-type

FCU7-DU140-31

10,4-type touch panel

M700VS
Displeje 

Klávesnice

—

—

—

—

—

—

—

—

H
or

iz
on

tá
ln

í r
oz

vr
že

ní
Ve

rt
ik

ál
ní

 ro
zv

rž
en

í

10,4-type

membránová tlačítka

10,4-type

klávesy

10,4-type

klávesy

10,4-type

klávesy

8,4-type

membránová tlačítka

8,4-type

klávesy

10,4-type
touch panel

10,4-type
touch panel

10,4-type
touch panel

10,4-type
touch panel

8,4-type

8,4-type

10,4-type

10,4-type

10,4-type

10,4-type

FCU7-DA646-11

10,4-type

FCU7-DA646-31

10,4-type touch panel

FCU7-DA636-31

15-type touch panel

FCU7-DA636-11

15-type

M700VW
Displeje 

Klávesnice

Klávesnice jsou dokonale chráněny proti vniknutí vody a oleje (IP65F). Rozhraní pro USB a karty CF (PCMCIA II u řady M700VW) se nalézají na přední straně displeje.

FCU7-KB041

H
or

iz
on

tá
ln

í r
oz

vr
že

ní

10,4-type

clear keys
10,4-type 15-type

15-type
touch panel

10,4-type
touch panel
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V řetenové motor y  s  v ysok ým v ýkonem 

El. ztráty byly minimalizovány vysokou účinnosti 
při vysokorychlostním obrábění. 
Speciální konstrukce čela cívek statoru umožnila 
zmenšit délkový rozměr pro zástavbu na 
minimum.

Vestavné vřetenové motory

Synchronní vřetenové motory byly vyvinuty 
speciálně tak, aby uspokojily požadavky trhu na 
vyšší účinnost, kompaktní rozměry a úsporu 
energie. Jejich technické řešení se zakládá na 
použití nové materiálové technologii IPM 
(Internal Permanent Magnet) využívající 
permanentní magnety.
Synchronní vřetenové motory využívající 
technologii IPM dosahují přesvědčivého 
zlepšení u hodnot zrychlení a zpomalení, což se 
pak odráží v zkrácení jednotkové výrobní doby.

Synchronní vřetenové motory IPM

Ztrátový výkon této nové řady vřetenových 
motorů byl optimalizací magnetického toku 
redukován na minimum.
Standardní použití jakostních vysokorychlostních 
ložisek přispělo k dosažení vysokých otáček při 
dokonale klidném chodu a maximální životnosti.
Rozsah výkonů: 3,7 až 11 kW

Nově vyvinuté vřetenové motory série SJ-D s vysokým výkonem 
Nabízíme vám širokou výrobní paletu vřetenových motorů, 
od standardních konstrukčních řad až po vysokorychlostní 
řadu s překvapivě širokým rozsahem otáček s jediným 
cílem: optimální výkonové parametry pro řezný výkon 
vašeho obráběcího stroje.
Rozsah výkonů: Standardní:
Řada SJ-V: 0,2 až 55 kW
Rozsah výkonů řady s širokým rozsahem otáček: 
Řada SJ-V: 5,5 až 22 kW
Rozsah výkonů Vysokorychlostní řady:
Řada SJ-V-Z: 2,2 až 22 kW
Vřetenové motory s dutým hřídelem. 
Řada SJ-VS: 5,5 až 18,5 kW

Výkonové vřetenové motory řada SJ-V

Ser vomotor y

Střední moment setrvačnosti, vysoké 
otáčky a vysoký točivý moment pro 
velmi přesné obrábění.
Dokonale navržené pro stroje s velkou 
setrvačnou hmotností, u kterých je 
současně požadována vysoká přesnost 
a dynamika.
Výkonové spektrum: 0,5 až 9 kW
Maximální otáčky: 4 000 ot/min, 5 000 ot/min
Můžete použít enkodér s 260 000 impulzy/ot, s 1 milionem impulzů/ot 
nebo enkodér s vysokým rozlišením 16 milionů impulzů/ot.

Servomotory série HF

Důslednou optimalizací magnetických vlastností a zásadním 
zlepšením na straně použitých materiálů došlo u lineárních 
servomotorů k zvýšení maximální posuvné síly při současném 
snížení vývoje tepla a minimálních rušivých momentech. 
Kompaktní konstrukce vhodně podporuje návrh vašeho 
obráběcího stroje.
Nově vyvinutý, standardně používaný 
ochranný kryt typu SUS firmy 
Mitsubishi přináší další 
výrazné zvýšení odolnosti proti 
olejům a prachu. 
Moduly jsou vyráběny v následujících rozměrech: 
Délka: 290 až 1010 mm, 
Šířka: 120 až 240 mm

Lineární servomotory série LM-F 

Motory s menším výkonem a velmi malým 
momentem setrvačnosti. 
Konstruovány pro pomocné osy, 
které vyžadují vysokorychlostní 
polohování.
Rozsah výkonů: 0,2 až 0,75 kW
Maximální otáčky: 6 000 ot/min
Enkodér s 260 000 impulzy/ot 

Servomotory série HF-KP

Přímo poháněné motory s vysokým točivým mo-
mentem firmy Mitsubishi v kombinaci s nově vyvi-
nutým „high-gain“ systémem pro otáčkové řízení  
umožňují vysoké hodnoty zrychlení a rychlé polo-
hování při zachování hladkého chodu.
Velmi vhodné pro rotační osy otočných stolů nebo 
vřetenové hlavy.
Ve srovnání s běžným řešením s mechanickými 
převody vykazuji tyto motory vyšší přesnost, nemají 
ztráty třením a zpětnou vůli při změně směru a jsou 
bezúdržbové.
Výkonové spektrum: Maximální točivý moment: 
700 až 3 000 Nm.

Přímé bezpřevodové pohony (DD) série TM-RB

Tyto ultrakompaktní pohonné jednotky s integrovaným 
vstupním usměrňovačem (MDS-D-SVJ3/SPJ3) podstatně 
přispívají k snížení prostorových nároků v rozvaděči.
Díky vysokorychlostní komunikaci po optické sběrnici jsou 
doby interpolačních cyklů redukovány na optimum. Těmito 
technologiemi podporuje firma Mitsubishi realizaci 
mimořádně rychlého a zároveň velmi přesného obrábění.
Konstrukční velikost nové série servozesilovačů 
MDS-D-SVJ3/SPJ3 byla dále optimalizována použitím 
speciálně vyvinutého výkonového napájecího modulu, 
který byl doplněn chladicími komponentami s vysokou 
účinností.

Servopohony a pohony vřetene 
série MDS-D-SVJ3/SPJ3

Pohonné systémy

Velmi rychlá regulace proudu High Gain Control II, vyzdvihla 
výkonové parametry série servozesilovačů MDS-D/DH na novou 
světovou úroveň. Kombinace vysokorychlostních servomotorů 
a servo-snímačů s vysokým rozlišením upevnila výjimečné post-
avení firmy Mitsubishi v oboru CNC a techniky pohonů.
Díky vysokorychlostní komunikaci po optické sběrnici jsou doby 
interpolačních cyklů redukovány na optimum. Těmito technologi-
emi podporuje firma Mitsubishi realizaci mimořádně rychlého 
a zároveň velmi přesného obrábění.
Konstrukční velikost nové série servozesilovačů MDS-D/DH byla 
dále optimalizována použitím speciálně vyvinutého výkonového 
napájecího modulu, který byl doplněn chladicími komponenty 
s vysokou účinností. 

Hightech servo/vřetenové pohonné 
systémy série MDS-D/DH

Nově vyvinuté pohony Multi-Hybrid regulují více 
servomotorů a vřetenových motorů zároveň 
a přispívají tak podstatně ke kompaktnosti 
obráběcích strojů.
Komunikace mezi pohonem a CNC řízením probíhá 
po velmi rychlé a absolutně spolehlivé optické 
sběrnici. Síťový rekuperační napájecí modul 
navržený pro  zrychlování a zpomalování s vysokou 
četností a zajišťuje vynikající energetickou 
účinnost.

Pohonný modul Multi-Hybrid 
série MDS-DM



Výrobní závod Mitsubishi Electric Nagoya-Works je certifikován podle 
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Bezpečnostní pokyny
Technické údaje k výrobkům uvedeným v tomto katalogu jsou pouze obecného 
charakteru. Při montáži, provozu a údržbě dodržujte bezpodmínečně návody k 
provozu a pokyny umístěné na výrobku.


