
Novinka  PRATIX Z1 

 

PRATIX Z1 je novým modelem obráběcího a nestingového centra. SCM tímto 
modelem reaguje na dnešní trendy, kdy i menší živnostníci z důvodu konkurenceschopnosti 
pořizují CNC technologie. 

Tento typ CNC obráběcího centra je ideálním řešením pro firmy, které řeší běžné 
obrábění plošných materiálů na bázi dřeva, plastů či lehkých slitin kovů. Předností stroje je 
minimální prostorová náročnost, PRATIX Z1 je navržen tak, aby zabíral cca ½ plochy 
potřebné pro standardní CNC stroje. Úspora místa je dosažena díky absenci obvodových 
ochran (ohrada, fotobuňky, koberce, apod.). Díky tomu je možné, aby se obsluha stroje 
volně pohybovala okolo stroje i během obrábění. K pracovnímu stolu lze přistupovat i ze 
zadní strany stroje! 



Univerzálnost a velkou variabilitu zajišťuje řešení hliníkového rastrového 
multifunkčního stolu. Pracovní stůl je uchycen k robustnímu základu stroje, má pravoúhlé 
drážkování s profilem umožňujícím použití rozličných typů těsnících systémů, jako gumové 
kruhové těsnění, stavebnicového systému pro vystavění potřebného tvaru podkladového 
přisávacího prvku a podtlakových upínek. Vyvložkované otvory se závitem (ocel) slouží k 
uchycení podtlakových upínek nebo ostatních mechanických upínacích systémů. Přes tyto 
otvory je aktivován podtlak. Dále je možné vybavit stoj vysouvatelnými zarážkami po obvodě 
stolu, které přesně polohují dílec a poskytují přesný fixní bod. Některé drážky ve stole mají 
tvar obráceného T umožňující rychlé mechanické upnutí. Produktivitu stroje podporuje 
možnost práce na stroji v střídavém pracovním cyklu (pendl systém). 

Nosné rameno obráběcích agregátů je řešeno jako výložník, díky důmyslnému 
konstrukčnímu řešení lze založit dílec až do hloubky (šířky) 1550mm. Maximální rozměry 
obrobitelného dílce 3100x1200x180mm. Stroj je vybaven pracovním elektrovřetenem o 
výkonu 6,6 nebo 9,5kW. K univerzálnosti stroje přispívá možnost doplnění vřetene o vektor, 
čímž získáváme 4 osé provedení stroje. Vrtací hlava 7 nezávislých vřeten pro vertikální 
vrtání s možností rozšíření (na přání) o další vertikální vřetena, horizontální vřetena a 
drážkovací pilku v ose X. Standardním vybavením je 10ti polohový boční zásobník umístěny 
napravo od pracovního stolu, pro vyšší efektivitu lze centrum doplnit o 4 polohový rotační 
zásobník. Součástí stroje je řídící PC, které je umístěno vně stroje a mobilní ovládací pult 
s 17´´ barevným monitorem, klávesnicí s myší. Pro komfortní a rychlou obsluhu stroje slouží  
kabelový ovladač, který umožňuje rychlý přístup k funkcím uprav rychlosti posuvu, manuální 
pohyb os X Y Z, uvolnění/upnutí nástroje, zdvih odsávacího koše, bezpečnostní stop tlačítko. 
Na přání je možné stroj vybavit barevným kabelovým ovladačem s dotykovým 7´´ displejem. 

Při požadavcích zákazníka na obrábění nesting technologií je možné PRATIX Z1 
doplnit o systém vyvážení desek na levou stranu s následnou návazností vynášecího 
pásového dopravníku. Tímto dostáváme plně automatické vyprazdňování stroje. Dopravník 
je u pozice obsluhy opatřen fotobuňkou pro automatické zastavení/spuštění posuvu dle 
odběru dílců. 

Ovládací software na nejmodernější bázi, kde je kladen minimální nárok na 
kvalifikovanost obsluhy. Uživatelské rozhraní umožňuje programování stroje bez znalosti 
příkazových kódu pro jednotlivé operace. Windows a ikony zobrazené na monitoru vedou 
obsluhu logicky přes jednotlivé kroky potřebné k vyvolání požadovaných funkcí obrábění. 
Jednoduchosti přispívají grafické ikony a nástroje pro vytvoření požadovaného pracovního 
programu. Jednoduchá zpráva nástrojů s detailní definicí každého nástroje. Možnost tvorby 
maker – slučování pracovních cyklů. Kreslící funkce na bázi CADu, grafická nápověda, 
možnost importu formátů v DXF. 


