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CNC
Пробивни машини

Пробивните машини на фирма МИКРОТЕЛ ЕООД, са
разработени специално като алтернативно средство
за допълване на НЕСТИНГ машините и за постигане
на максимални резултати от производствения
процес на мебелите.

mailto:microtelbg@gmail.com


REPO-MASTER е универсална пробивна машина, съобразена с

възприетата технология за производство на мебели в България.

Машината работи с две бази, което дава възможност на

потребителите да получат максимална производителност.

Специално разработеният софтуер BXF-REPO дава възможност за

изключително бързо създаване на присъединяващи, монтажни и

крепежни отвори върху детайлите. Друго предимство на

софтуерът е директната му комуникация със софтуера на BLUM –

DYNAPLAN. Това значително облекчава проектирането и точното

разположение на модерни и сложни механизми от фирма BLUM.

Машината работи и със стандартни софтуери CAD-CAM като

V-CARVE. Също така подържа и трансфер на файлове от софтуера

Tri D Corpus.

Опция към машината е добавяне на фрезова глава с шпиндел

2,5кW, което прави REPO-MASTER – мини център.

REPO-MASTER



→ Габаритен размер 2000 х 1500 х 1600 (Ш х Д х В)

→ Работен размер 1500 х 650 мм 

→ Дебелина на обработваните детайли – до 40мм

→ Монолитна солидна конструкция

→ Конзолно серво задвижване

→ Вакуумен плот с възможност за зониране

→ Вертикална пробивна глава с 5 инструмента

→ Хоризонтална пробивна глава с 5 инструмента

→ Възможност за монтаж на вертикална фрезова глава

→ Софтуер BXF-REPO

→ Доставка, монтаж, обучение и 24 месеца гаранция

REPO-MASTER
Основни параметри



DREEL-MASTER

DREEL-MASTER е хоризонтална пробивна машина, съобразена с
възприетата технология за производство на мебели в България.
Машината работи с две бази , което дава възможност на
потребителите да получат максимална производителност.

Специално разработения софтуер BXF-REPO (линк към
софтуерът) дава възможност за изключително бързо създаване
на хоризонтални монтажни отвори върху детайлите. Друго
предимство на софтуерът е директната му комуникация със
софтуерът на BLUM – DYNAPLAN. Това значително облекчава
проектирането и точното разположение на модерни и сложни
механизми от фирма BLUM.

Машината работи и със стандартни софтуерни CAD-CAM като V-

CARVE. Също така подържа и трансфер на файлове от софтуерът

Tri D Corpus.

Като опция към Dreel-Master се предлага устройство за
автоматично набиване на дибли.



DREEL-MASTER

→ Габаритен размер 2000 х 1000 х 1600 (Ш х Д х В)

→ Работен размер 1500 х 650 мм 

→ Дебелина на обработваните детайли – до 40мм

→ Монолитна солидна конструкция

→ Конзолно серво задвижване

→ Пневматично притискане на детайлите

→ Хоризонтална пробивна глава с 5 инструмента

→ Софтуер BXF-REPO

→ Опция – автоматично набиване на дибли

→ Доставка, монтаж, обучение и 24 месеца гаранция

Основни параметри



ОБЩИ УСЛОВИЯ

Гаранция: Всяка произведена от фирма МИКРОТЕЛ машина

е със срок на гаранционна подръжка 24 месеца. Гаранцията

по тази точка обхваща всички компоненти и възли на

машината, които биха проявили дефект в следствие на

нормална експлоатация. Гаранцията не обхваща

консумативи или износващи се части в следствие на

нормална експлоатация.

Условия на доставка: На място при Възложителя

Срок за изпълнение (включително с доставка, монтаж,
изпитване и въвеждане в експлоатация на машината):
до 4 месеца след подписване на договор.

Условия за плащане и поръчка:
- 50% авансово плащане
- 40% при готовност за доставка, монтаж, изпитване и

въвеждане в експлоатация на оборудването
- 10% - при пускане в експлоатация на оборудването и

подписване на приемо-предавателен протокол между
страните

Допълнителни опции: Фирма МИКРОТЕЛ ЕООД предлага
богат асортимент от ОПЦИИ към окомплектовката на всяка
машина, които могат да профилират моделa и да покрият
конкретните изисквания на клиентите.


