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CNC vŕtacie centrá 
pre kvalitné obrábanie dielcov

Priebežné CNC vŕtacie centrá od talianskej firmy Morbidelli, 
ktorá je súčasťou koncernu SCM Group, sú určené pre men-
šie a stredné nábytkárske prevádzky ako nosný vŕtací stroj 
alebo na podporu už existujúceho štandardného obrábacie-
ho centra. Sú ideálnym riešením vŕtania pre malé výrobné 
série už od jedného kusa.

K o m p a k t n é 
a rýchle CNC 
vŕtacie centrá 
umožnia  a j 
drážkovanie 
a frézovanie 
na 5-tich stra-
nách dielca 
– vďaka dvom 
vŕtacím hlavám 

s nezávislým po-
hybom v osi Y, ktoré 

pracujú nezávisle na tom 
istom dielci. Plynulý a neprerušo-

vaný pracovný cyklus medzi dvoma dávkami môže pokračovať 
bez akéhokoľvek manuálneho zásahu pre nastavenie stroja.
Veľkosť obrábaného dielca je max. 3050x1300x95 mm, min. 
200x50x8 mm. Stroj má 2 nezávislé vŕtacie hlavy, 24 zvislých 
a 8 vodorovných nezávislých vŕtacích vretien. Výhodou je 
malá zastavaná plocha – pod 10 m2.

Priebežné horizontálne CNC vŕtacie centrum 
Morbidelli Uniflex HP

Obrábacie centrum Uniflex HP je určené pre všetky operá-
cie – vŕtanie, frézovanie, drážkovanie a nastreľovanie kolíkov. 
Je jediné centrum, v ktorom je skĺbená vysoká efektívnosť 
priebežného prevedenia s maximálnou flexibilitou, ktoré vedú 
k maximálnemu výkonu. Je vybavené hornou a spodnou pra-
covnou jednotkou umožňujúcou simultánne pracovať na oboch 
plochách dielca. Vďaka vysokej univerzálnosti a rôznym systé-
mom posuvu a pohybu dielcov s automatickými nakladacími 
/ vykladacími systémami UNIFLEX možno Uniflex HP vyu-
žiť integrované vo vŕtacej linke alebo ako samostatný stroj. 
Centrum je vhodné pre stredné a väčšie firmy – pre malé aj 

veľké výrobné série vrátane manuálneho alebo automatického 
skenovania štítkov s čiarovým kódom.
Na pracovnej ploche 3000x1300 mm môžu obrábať 2 vŕtacie 
jednotky, 2 drážkovacie píly, 2 frézovacie vretená (s možnosťou 
nastreľovania kolíkov). Spolu je to max. 134 vŕtacích vretien 
– výkonný unikát vo svojej triede na trhu. Nábytkové dielce do 
hrúbky 80 mm možno opracovať na všetkých 6-tich plochách.

Priebežné zvislé CNC obrábacie centrum 
Morbidelli Rem 400

Obrábacie centrum pre nábytkársky priemysel Rem 400 
predstavuje high-tech riešenie s vysokou produktivitou a flexi-
bilitou. Je určené pre všetky typy opracovania – vŕtanie, dráž-
kovanie, frézovanie vrátane nastreľovania kolíkov, zavádzanie 
kovaní, puzdier, výsuvov. Je osadené až štyrmi nezávislými 
obrábacími hlavami a dvoma doplnkovými hlavami.
Rýchlosť posuvu dielca na článkovom dopravníku je 62/92 
m/min. s možnosťou opracovania 5 strán dielca. Min. dĺžka 
opracovania je 250/300 mm; max. dĺžka 2700/3200 mm, 
min. a max. šírka opracovania 50/1700 mm, min. a max 
hrúbka opracovania 8/800 mm s vysokou rýchlosťou pohy-
bu. Čas výmeny nástrojov v revolveri je len 1,5 sek. (spolu 
10 miest). Minimálna zastavaná plocha je len 6 m2.

Italcomma pozýva záujemcov o progresívne nábytkár-
ske technológie z portfólia SCM Group na veľtrh LIGNA 
2017 v Hannoveri do expozície v hale 13.
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