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Обработващ център
с напълно интегрирана автоматизация

Индивидуална конфигурация, перфектно съобразена
с Вашите нужди.
Със своя компактен дизайн, многофункционалност и гъвкавост, Mikron 6x6 е една от най-добрите машини в своя
клас.
Обработващият център е предназначен за ефективна обработка на висококачествени детайли от стомана, чугун
или леки метали с първокласна точност и в най-строги
толеранси за много и различни индустриални приложения.
Високо ниво на изпълнение
• Многошпинделна машина, високо прецизна, интегрирана автоматизация и интелигентни опции за многократно
захващане на детайлите.

• Изключително компактен дизайн, спестяващ енергия
и разходи поради голяма производителност за единица
площ.
• 100% интегрирана автоматизация с оптимален, безпроблемен достъп до всички основни компоненти на машината за настройка, измерване и поддръжка.
• Лесна връзка с външни системи (напр. логистика, индивидуални решения и други...), също във вариант с 2
шпиндела!
Нагледно
• Независимо дали с 1 или с 2 шпиндела, с ръчно зареждане или с напълно интегрирана автоматизация - с
Mikron 6x6 получавате обработващ център, който е точно
конфигуриран за вашите специфични изисквания.

Акценти
• 6 перфектно съчетани модула за захващане на детайлите с най-високи изисквания и индивидуална употреба
при комбиниране с 6 интегрирани и оптимизирани етапи
на автоматизация.
• 100% интегрирана автоматизация с оптимален, безпроблемен достъп до всички основни компоненти на машината за настройка, измерване и поддръжка
• Машината се предлага както с 1 шпиндел, така и като високопроизводителен обработващ център с 2 шпиндела.
• Високопроизводителна обработка с 2 шпиндела и, въпреки това, изключително прецизна! Не са необходими
допълнителни инвестиции за 1-шпинделни центри за
довършителна обработка.
• Mikron Power Frame, като основа за максимална стабилност и точност на обработката.
• За 3-, 4-, 5-осни приложения в малки до средни серии.
• От прототипи с размер на партидата = 1 бр, до серийно
производство при пълна автоматизация.
• Идеален стружкопоток, директно към стружкотранспортьора.

• Безпроблемна машина - ниска поддръжка и висока издръжливост.
• Лесен достъп за сервизиране на всички модули.
За поредна година фирма Галика представи машините
Микрон на Международния технически панаир в Пловдив.
Гост на щанда беше г-н Иван Ди Щефано - Регионален
ръководител продажби.
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