
 

ТЕКА ООД  София, Инд.зона "Гара Искър II", ул. 5010 №1 – тел.02 8078960 – e-mail: wwm@teka-bg.com - www.teka-bg.com 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VITAP GALILEO 3 

CNC ПРОБИВНО-ФРЕЗОВА МАШИНА 

Патентованата BAR NESTING® технология добавя възможността за хоризонтални пробивни 

операции към класичеката «нестинг» технология и позволява: 

✓ Оптимизиран разкрой на детайли с ширина до 1250 мм без ограничения по оси X и Y; 

✓ Пробивни операции вертикално по едната повърхност и хоризонтално по четирите 

канта на заготовката; 

✓ Нутване по ос X по едната повърхност на заготовката; 

✓ 4-странно фрезоване/форматиране; 

✓ Профилно фрезоване; 

✓ Рутиране/рязане на контури; 
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GALILEO с BAR NESTING® е отговорът на промяната на "правилата на играта" на пазара, наложила 

преосмисляне на философията на производство: от дълги серии еднакви детайли с 

междуоперационно складиране към "just-in-time" технология с едновременно производство на 

всички детайли и монтаж на крайно изделие. 
 

GALILEO с BAR NESTING® е подходящата машина за малки и средни фирми с невисок бюджет 

за инвестиции, ограничена производствена и складова площ, създаваща проблеми с 

манипулирането на големи плочи и ограничен персонал. GALILEO с BAR NESTING® е подходяща 

и за големи фирми, като по-икономична, лека за експлоатация и надеждна алтернатива на 

сложно и скъпоструващо поръчково оборудване, предполагащо висококвалифициран 

обслужващ персонал и слециализирана поддръжка. 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРОБИВЕН АГРЕГАТ   
  Вертикални независими шпиндели по ос Z Бр. 9 

  Хоризонтални шпиндели по ос Х Бр. 2+2 

  Хоризонтални шпиндели по ос Y Бр. 2+2 

  Разстояние между шпиндели mm 32 

  Макс. диам. инструмент вертикален шпиндел mm Ø 35 

  Макс. диам. инструмент хоризонтален шпиндел mm Ø 12 

  Макс. дълбочина пробиване по ос Z mm 45 

  Макс. дълбочина пробиване по ос X/Y mm 30 

  Циркулярен диск нут-агрегат mm D100/d29 x 4 

  Мощност двигател пробивен агрегат kW 1,7 

  Скорост на въртене на пробивните шпиндели min⁻¹ 3600 

  Скорост на въртене на циркулярния диск min⁻¹ 7000 

ФРЕЗОВИ АГРЕГАТ (РУТЕР)   

  Мощност двигател kW 5,0 

  Скорост min⁻¹ 12000 - 24000 

  Преден край  ISO30 

ЗАГОТОВКА   

  Макс. размери (X/Y/Z) mm неогр./920/50 

  Мин. размери  (X/Y/Z) mm 400(270*)/50 (опция 70)/3 

  Макс. тегло kg 50 

МАШИНА   

  Скорост на подаване по оси Х/Y/Z 

   

min⁻¹ 25/30/15 

  Раб. налягане сгъстен въздух kg/cm2 6-8 

  Изводи за аспирация mm 1 x ø120 

  Капацитет на аспирационната система m3/h 2000 ** 

  Скорост на въздуха m/s 30 ** 

  Инсталирана мощност kW 6,4 

  Свързване V/Hz 3 x 380 / 50 

  Габарити (инсталирана машина) mm 2300 x 1670 x 1890 

  Тегло (нето) kg 964 

 
* за определени пробивни операции   **мин. препоръчителни стойности 


