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Високопродуктивний свердлильно-
присадний центр з ЧПК 

KD‑612 MHS
Свердлильно-присадні верстати з ЧПК KDT Machinery за порівняно короткий період часу непогано 
зарекомендували себе та придбали затятих шанувальників, які виділяють у них, насамперед, 
оптимальну комбінацію ціни та якості. Офіційний український дилер KDT Machinery — компанія 
«Станкомплект» — представляє найбільш популярну флагманську модель лінійки свердлильних 
центрів з ЧПК KDT — KD-612 MHS.
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Свердлильно-присадний центр з  ЧПК 
KD-612MHS, оснащений трьома свердлильни-
ми групами та пазувальною пилкою, призна-
чений для високоточного свердління наскріз-
них і глухих отворів як у торцях, так і на пласті 
меблевих деталей, за один прохід. Крім того, 
він комплектується двома фрезерними вуз-
лами для вибірки як простих прямих пазів, 
так і обробки за криволінійним контуром.

 � СХЕМА СВЕРДЛИЛЬНИХ ГРУП 
Три свердлильні групи у  сполученні із 

двома фрезерними вузлами та пазувальною 
пилкою забезпечують високу продуктив-
ність і максимальну функціональність.

12 — горизонтальних шпинделів, 33 — 
вертикальні шпинделі (24 — зверху, 9 — зни-
зу). У  стандартній комплектації встановлені 
зверху та знизу два фрезерні вузли (3,5 кВт, 
18 000 об/хв) для пропилювання прямоліній-
них і криволінійних пазів.

Розташування свердлильних і фрезер-
них агрегатів як над, так і під оброблюваною 
деталлю дозволяє здійснювати високоточну 
обробку заготовок із шести боків за  один 
прохід. До того ж, при цьому можлива й од-
ночасна обробка відразу двох панелей.

 
•  Паз під задню стінку на верхній деталі 

виконується пилкою діаметром 120  мм 
або кінцевою фрезою, а  на  деталі знизу  — 
кінцевою фрезою. У  результаті одержуємо 
високу точність при виготовленні дзеркаль-
них деталей.

•  Максимальна ширина деталі  — 
1200  мм при довжині 2800  м. Швидкість 
переміщення деталі — до 130 м/хв.

•  Переміщення свердлильних груп 
по осі Х — до 70 м/хв.

•  Верхні свердлильні голови можуть 
працювати як синхронно, так і незалежно 
одна від одної.

•  Два автоматичні затискачі дозволя-
ють надійно зафіксувати заготовку довжи-
ною від 200  мм до  2800  мм і виконувати 
менше перехоплень під час свердління, що 
значно збільшує швидкість робочого циклу 
порівняно з верстатами, у яких один захват.

•  Потужний вертикальний притиск 
надійно позиціонує заготовку. Працює син-
хронно зі свердлильним вузлом.

•  Легке переміщення деталей по  столу 
відбувається завдяки повітряній подушці, 
яку створюють потоки повітря, що подається 
спеціальним електровентилятором через 
отвори, виконані на  поверхні стола. Крім 
того, дане технічне рішення дозволяє більш 
дбайливо переміщати плитні матеріали, 
не ушкоджуючи їх поверхню.

•  Фрезерний шпиндель дозволяє об-
робляти глухі та наскрізні пази, а  також ви-
конати розкрій деталей, переміщаючи фрезу 
по будь-якій траєкторії.
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•  Висока швидкість переміщення 
по осях: X — 130; Y — 75; Z — 30 м/хв.

•  Мінімальні габарити заготовки: 
200 ×  5 мм, що дозволяє здійснювати присад-
ку навіть невеликих деталей. Максимальні 
габарити: 2800 ×  1200 мм.

ТОВ «СТАНКОМПЛЕКТ» 

Дніпро, вул. Костя Гордиенко, 2 
+38 (050) 584-53-15, +38 (067) 445-60-35 

www.stancomplect.com.ua

www.kdtmac.com.ua

•  Висока продуктивність: 1200  деталей 
у зміну.

•  Можливість роботи із програмою 
«GIBLAB», завантажуючи карти присадки, 
а також друкувати етикетки.

•  Наявність двох фрезерних вузлів 
дозволяє обробляти деталь по зовнішньому 
контуру, виконувати внутрішні вибірки пазів 
різних конфігурацій.

 •  Єврозапил стільниці  — бездоганне 
безшовне з’єднання деталей стільниць  — 
гарантія довгої служби кухонної робочої 
поверхні. Після обробки на  KDT деталі 
стільниці можна з’єднувати як під кутом, так 
і по прямій.

 •  Герметична пило- та вологозахищена 
шафа з електронними компонентами вине-
сена із зони обробки. Це продовжує термін 
їх служби та забезпечує зручність обслуго-
вування.

•  Два варіанти вивантаження деталей 
з верстата «назад/уперед».

•  Автоматичний розвантажувальний 
стіл.

•  Візуалізація обробки двосторонньої 
карти присадки.

•  Сканер для зчитування карти присад-
ки за штрих-кодом.




