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3D OPTICKÁ DIGITALIZACE
Technologie 3D skenování 
nabízí možnost převodu skutečných dílů:

exteriérové, interiérové díly automobilového,
leteckého a jiného průmyslu
strojírenské součástky 
formy, odlitky
umělecké a historické objekty, archeologie

do virtuálního prostředí zpracovatelského softwaru.

Možnosti zařízení:

Steinbichler Optotechnik T-SCAN 3:
Ruční laserový scanner, řídící jednotka 
s kontroléry, probovací sonda, optotrak.

prostor měření dílů: od 2 do 5 m
rozměr dílů: od 30 mm do 3 m v jednom
měřícím rozsahu
měření větších rozsahů neomezeně pomocí
sesazení best-fit.
přesnost: 0,05 mm
hustota bodů: 0,07 line: 0,1 mm
laserový paprsek 90 mm
měření jednotlivých bodů probovací sondou

mobilita 
(převoz zařízení v osobním automobilu)

SW PolyWorks 
On-line scanování mračen bodů a jejich
následná úprava
převody do STL polygonálních sítí, editace
design, rapid manufacturing, reverse 
engineering
import, export různých CAD formátů. 

3D plně parametrické modelování pomocí
SW SolidWorks - vstupem jsou data 
ze skenování, výkresy, náčrty...



TVAROVÉ OBRÁBĚNÍ
Pětiosé obráběcí centrum 
MAKA CM27t se souvislým CNC řízením
Siemens Sinumerik 840D pro obrábění
nekovových a kovových materiálů na
bázi hliníku.

Stroj lze použít pro výrobu 
tvarových obrobků:

duralových forem RIM 
kopyt pro laminování
modelů pro automobilový, letecký 
a jiný průmysl
maket strojírenských součástí 
forem pro vakuové tváření, vypěňování
plastů, lisování
slévárenských modelů

Obráběné materiály:
hliník a slitiny hliníku
blokové materiály na bázi polyuretanů a epoxidů
MDF v lepených blocích
tvrdé i měkké dřevo
plast 

Technické parametry stroje MAKA CM27T:
velikost obrobku pro jedno 
upnutí 3150 x 2250 x 1000 mm
přesnost stroje 0,05 mm
automatická výměna nástrojů
sériová výroba na dvou pracovištích
motor vřeteníku 12,5 kW 24000 ot/min
odsávání

Příprava dat, tvorba pomocných a formovacích
ploch, vypracování CNC kódů pomocí SW:
SolidWorks
Rhinoceros
Sescoi WorkNc
SurfCam Velocity



MAKA CR27s  - 5 axis    
control system - Siemens Sinumerik 840D SL
aluminum models forms - 1500 x 1500 x 1000 mm
spindle motor - 26 kW 24000 1/min
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Kovové obrobky (slitiny hliníku...) 

vybroušení stop nástrojů
leštění pomocí brusné pasty

Nekovové materiály (MDF, dřevo, PUR a epox. bloky...)
vybroušení stop nástrojů, zatmelení nerovností
penetrace a uzavření povrchu základním PUR lakem
nástřik stříkacím polyesterovým tmelem s plničem, 
přebroušení
vrchní nástřik epoxidovým lakem (Vorgelat)
vybroušení a přeleštění

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ
Kontrola kvality/inspekce

porovnání CAD dat se skutečným měřeným dílem (modul
INSPECT generuje barevnou mapu odchylek od 3D tvarových
ploch a číselné odchylky porovnávaných CAD entit)
měření, kótování strojírenských dílů 
modul IMview exportuje 3D měrové protokoly v el. podobě
pro detailní zpracování u zadavatele
automatizace v sériové výrobě

Přístroj T-SCAN 3 je protokolem certifikován pro tvorbu
měrových protokolů.

Kontakt:
MABID a.s.
Olbrachtova 38
568 02  Svitavy

http://www.mabid.cz 
e-mail: info@mabid.cz 
tel.: +420 461 310 403

Jiří Suchánek
e-mail: suchanek.jiri@mabid.cz
mobil: +420 724 063 512


