Mikron Machining

Mikron Machining
Effektiv produktionslösning

2

Mikron Machining
Erbjuder ett brett område med maskinlösningar från flexibel till
högvolymproduktion
Mikron Machining är en världsledande leverantör av anpassade, högproduktiva maskinlösningar för tillverkning av komplexa
komponenter av högprecision, tillverkade i metall.
Under produktens hela livslängd drar kunderna fördel av Mikrons unika expertis under utvecklingen av tillverkningslösningar
med matchande skärande verktyg.
En bred rad tjänster, inriktade på långsiktiga behov, understryker vår yrkeskunnighet, flexibilitet och parternskapsbaserad
ställning till våra kunder.

Bearbetningssystem

Verktygslösningar

Produktionsanläggningar
Schweiz, Agno; Tyskland, Rottweil
Strategiskt partnerskap eller närvaro (försäljning och service)

Servicelösningar
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Bearbetningssystem
Nyckelfärdiga” lösningar från Mikron
Kundernas fördel
med produktionskoncept från A till Ö
Ämne

Förbearbetning

Laddsystem

Bearbetning

Urladdningssystem

•
•
•
•

• RP-32
• TR-42
• TF-120

•
•
•
•
•

• Precis och komplett
bearbetning
på Mikron-system
• Avsedda Mikron
skärverktyg

•
•
•
•

Gjutet
Stång
Tråd
etc

Plockrobot
Robot
Bandtransportör
Vibrator
Lastpall

Automatiska
Manuell
Skäggning
Tvättning

Anpassad högpresterande tillverkningslösning med:
• Laddning och urladdningssystem
• Förbearbetningssystem
• Avsedda Mikron skärverktyg
Med över 100 års erfarenhet och rötter i Schweizisk innovation och kvalitetskultur, har vi blivit en långsiktig process- och
teknikpartner till branschledare. Vi uppvisar passion för precision och tillförlitlighet i allt vi gör.

Produktöversikt
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Huvudsegment
Exempel på komponenter
FORDON
MIKRON MULTIFACTOR
7,5 s/st

MIKRON MULTISTEP XT-200
31 s/st

MIKRON MULTISTEP
XT-200
420 s/st

MIKRON MULTIFACTOR
8,5 s/st

MIKRON MULTISTEP XT-200
55 s/st

MIKRON NRG
64 s/st

MIKRON NRG
25-90 s/st

MIKRON VX-10
1.5 s/st

MIKRON MULTIFACTOR
5 s/st

MIKRON VX-10
8 s/st

MIKRON VX-10
1.2 s/st

MIKRON MULTIFACTOR
7,5 s/st

KONSUMTIONSVAROR

HYDRAULIK/PNEUMATIK

SKRIV/PENNDETALJER

MIKRON NRG
13-30 s/st

MIKRON MULTISTAR LX-24
0.20 s/st

MIKRON MULTISTEP XT-200
280 s/st

MIKRON MULTISTAR LX-24
0.30 s/st

LÄKEMEDEL/MEDICIN

ELEKTRICITET/ELEKTRONIK

MIKRON MULTIFACTOR
132 s/st

MIKRON MULTISTAR LX-24
0.11 s/st

MIKRON MULTISTAR CX-24
7 s/st

MIKRON MULTISTAR CX-24
1.7 s/st

INDUSTRI/BYGGNADSBRANSCHEN

ANNAT

MIKRON VX-10
7 s/st

MIKRON MULTIFACTOR
5 s/st

MIKRON VX-10
7,5 s/st

MIKRON MULTISTAR CX-24
1.2 s/st

Den helt modulära Mikron NRG
transfermaskinen imponerar med dess höga precision och
flexibilitet med upp till 30 enheter som arbetar simultant,
samt högproduktiv sexsidig maskinbearbetning för
tillverkningen avett brett spektrum
av detaljer.
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Mikron NRG
Den nya generationen av transfermaskiner

ILLUSTREREANDE EXEMPEL FÖR ADAPTER
på Mikron NRG
Utmaningen
• 5 olika modeller “adapterplattor”. Längd
från 15 till 35 mm
• Material: AlMgSi från och med stänger på Ø 57 mm
• Arbetsmoment: från 30 till 40 beroende på typ
• Måltolerans: ± 6μm med Cpk 1,33
• Volym per år: 750 000 delar med 3 skift

Den traditionella lösningen

Den innovativa lösningen

• Maskiner som krävs:
- 5 fleroperationsmaskiner med dubbla spindlar.
- 2 mätsystem (100 % kontroll)
• Produktionsområde 193 m2
• Produktivitet: 750 000 detaljer/år
• Installationstid: 60 Min.
• 18 anställda

• Maskiner som krävs: Systemet 1 Mikron NRG
integrerat med: stångsåg Mikron TB-600, robotstyrd
mätstation, pallsystem, stångmatare, filtrering
• Produktionsområde 127m2
• Produktivitet: 1,5 miljoner detaljer/år•
Effektivitet: 92 %, Precision: ± 4,5 µm
• Installationstid: 60 min.
• 3 anställda
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Produktionsområde: 193 m2

Produktionsområde: 127 m2

• Fullt CNC-styrd roterande transfer av högprecisionstyp
• Arbetsstyckets dimension: upp till 80 x 80 x 80 mm
och Ø 65 x 100 mm
• Kompakt och modulär konstruktion med 12 stationer som när
som helst kan anpassas till individuella produktionsbehov
• ATS (Advanced Thermal Stabilization): temperaturen på alla
maskinelement förblir stabil
• Upp till 3 bearbetningsenheter per station
• Upp till 30 bearbetningsenheter fungerar samtidigt
• Upp till 22 monterade automatiska verktygsväxlare (ATC)
• Upp till 96 monterade skärverktyg
• Bearbetning på 6 sidor i en uppspänning
• Fräsning eller borrning på en station med tre enheter
simultant
• Interpolerande spindlar med upp till 5 CNC-axlar
Mikron NRG
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Mikron Multifactor
Den klassiska transfermaskinen

HÅLLARE
för fordonsindustrin
Tillverkad från ett arbetsstycke av aluminiumlegering på
Mikron Multifactor bearbetningssystem.
Produktionshastighet: 4,8 - 9,5 st/min beroende på
detaljens geometri

Andra möjliga områden: pneumatik
och hydraulik, gas, medicintekniska
apparater, klockor, kylskåp och
låsdetaljer.

• Roterande transfersystem av högprecisionstyp med
horisontellt bord
• Arbetsstyckets storlek på upp till 100 x 100 x 100 mm
• Maskin med 12 eller 15 arbetsstationer
• Standard klämsystem för varje behov
• Kostnadseffektiv produktion från och med 300 000
arbetsstycken och mer per år
• Bearbetning från kabel, stång eller gjutet obearbetat
stycke
• Mycket mångsidig och stabil maskin med många
moduleringsmöjligheter.

Mikron Multifactor
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Mikron Multistar
Den snabbaste transfermaskinen i världen

ILLUSTRERANDE EXEMPEL FÖR CYKELNIPPEL
på Mikron Multistar LX-24
Utmaningen
• Tillverka cykelnipplar med ø 4mm, 12 mm längd,
8 mm gänglängd
• Ungefär 100 miljoner nipplar per år
• Material: Mässing

Den traditionella lösningen

Den innovativa lösningen

•
•
•
•
•
•

• Anställda: 0,25/maskin
• Produktionsområde 16 m2
• Maskiner som krävs:
1 Mikron Multistar LX-24
överföringslösning av höghastighetstyp
• Utgångsmaterial: från pressade ämnen
• Nödvändig statisk kontroll: 1 --> garanterad
konstant kvalitet
• Nödvändiga verktyg: 20

Anställda: 1 för var 4:e maskin
Produktionsområde 25 m2
Maskiner som krävs: 4 traditionella överföringsmaskiner
Råmaterial: från pressade obearbetade stycken
Nödvändig statisk kontroll: 4 (1 för varje maskin)
Nödvändiga verktyg: 24 (6 för varje maskin)

Produktionsområde: 25 m2

Produktionsområde: 16 m2

Tillgängliga modeller
• Mikron Multistar NX-24 (100 % programmerbar)
• Mikron Multistar CX-24
• Mikron Multistar LX-24

Mikron Multistar NX-24

• Arbetsstyckets storlek: diameter från 0,4 upp till 35 mm
och max. längd 60 mm
• Maskin med 12 eller 24 stationer
• Kompakt konstruktion
• Full CNC-styrda eller mekaniskt drivna versioner
• Finns med 1 till 4 samtidiga cykler,
beroende på delens komplexitet och de volymer som
krävs
• Produktion på upp till 150 delar/minut i en enstaka
cykel
• Snabbt och enkelt verktygsbyte
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Mikron VX-10
6 sidig bearbetning från stång, tråd eller ämne

INDIVIDUELLA LÄNKAR
för lyxiga klockarmband
Producerat från rostfritt stål på ett
Mikron VX-10 bearbetningsystem,
genom att arbeta direkt från stång.
• Produktionshastighet: 8 st/min
• Produktion av olika längder från samma tråd, automatiskt
sorterade

Andra möjliga områden:
glasögondelar, bildelar, lås,
elkontakter, mobiltelefoner och delar
till bärbara datorer, medicinska
tillämpningar.

• Fullt CNC-styrd roterande transfer av högprecisionstyp med 10
arbetsstationer för produktion av olika partistorlekar.
• Max. arbetsstyckedimensioner upp till 40x40x80 mm (tillval
40x40x160)
• Vertikalt bord, värmestabil huvudmotor med inre kylning för
maximal precision
• Positionering av bord: ± 2 μm
• Komplett 6 sidig bearbetning från tråd, stång eller ämne
• 4-axlad förbearbetning av stång innan klämning uppspänning

Mikron VX-10
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Mikron Multistep XT-200
Fördel genom modularitet

ILLUSTRERANDE EXEMPEL FÖR KOMPRESSORHUS
på Mikron Multistep XT-200
Utmaningen
• 5 olika ämnen gjutna i AlMgSiCu-legering
• Svarvning, fräsning, borrning på arbetsstyckets 6 sidor.
Beroende på komponenten krävs 30-40 arbetsmoment.
Variabla partistorlekar från 500-10 000 delar
• Tolerans: ±25 µm Cpk 1,67
(systematisk provtagning 10 %)
• Årskrav på ungefär 500 000 detaljer (treskiftarbete)

Den traditionella lösningen

Den innovativa lösningen

• Produktionsområde 300 m2
• Maskiner som krävs: 4
• Arbetsmoment i 2 uppspänningar:
- Fräsning i fleropar med flera spindlar
- Svarvning
• Manuell laddning/urladdning
• Riggtid: 80 min.
• 12 anställda

•
•
•
•

Produktionsområde 165 m2
Maskiner som krävs: 2 Mikron Multistep XT-200
Komplett bearbetning på ett produktionssystem
Intelligent automatiskt inbyggt
ladd/urladdningssystem
(inkl. palletsystem och mätning av obearbetade
ämnen parallellt med maskintid)
• Riggtid: 20 min
• 6 anställda
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Produktionsområde: 300 m2

Mikron Multistep XT-200

Produktionsområde: 165 m2

• Modulär bearbetningsenhet av högprecision för
arbetsstycken med storlekar på upp till 200 x 200 x 200 mm
• Full CNC-styrd, simultan 5-axlig kapacitet, bearbetning på
5 1/2 sidor i en uppspänning
• Spån till spån på mindre än 1 sekund
vid max. spindelhastighet
• Modulärt utbyggdbar, 1 laddmodul förser 1 till 4
bearbetningsmoduler. Varje förlängning med en ytterligare
bearbetningsmodul är endast till för att öka produktiviteten
vilket möjliggör en investering i linje med de aktuella produktionskraven.
• 10 minuters riggtid, idealisk för byte av partistorlekar
• Automatisk intelligent laddning av komponenter med
palletväxlare eller robot. Manuell laddning är tillgängligt.
• Laddmodulen utför ytterligare uppgifter parallellt med
maskintiden, t.ex. helautomatisk omvändning av arbetsstycket
– för 6-sidig bearbetning, mätning av ämnen, gradning,
rengöring med mera...
• Överföring av chuckar/fixturer inom ungefär 5,5 sekunder från
modul till modul.

Multistep maskinen är en riktig produktionscentral!
Tack vare dess unika, oöverträffbara, modularitet
och flexibilitet, kan ändrade krav när som helst
uppfyllas med en enastående precision!

Mikron Multistar NX-24: Upp till 44
bearbetningsenheter som arbetar simultant
på 24 stationer vilket garanterar
en mycket hög produktionshastighet.

Produktionsanläggningen Mikron Multistar LX-24
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Mikron XT-one
Dubbel spindel, 5 axlar, flexibelt produktionscenter

De två oberoende arbetsspindlarna på Mikron XT-one gör det möjligt att arbeta alternerande. Medan en spindel
bearbetar, byter den andra skärverktyget - även vid max. spindelhastighet. Detta tillåter kortaste möjliga icke produktiv tid
med spånskärning på 0,9 sek.
Spindel 2 Byte av skärverktyg,
även vid max. spindelhastighet

Spindel 1 arbetar

KUNDFALL

SPARAR UPP TILL 500-2 000 timmar icke produktiv tid per år, vilket motsvarar 120 000 $US/ÅR

EXEMPEL 1
Med 4 verktygsbyten per minut sparas 470 timmar per år, vilket motsvarar US$ 30 000
Beräkning: 16 tim/dag, 220 dagar/år, 15 000 rpm (0,9 mot 3,4 sekunder spånskärningstid med 2,5 sekunders avvikelsefaktor), 80 % = 469,3 timmar per år med 60 US$ per timme = 28 800 $US.

EXEMPEL 2
Med 8 verktygsbyten per minut sparas 2 000 timmar per år, vilket motsvarar 120 000 US$
Beräkning: 22 tim/dag, 300 dagar/år, 15 000 rpm (0,9 mot 3,4 sekunders spånskärningstid med 2,5 sekunders avvikelsefaktor), 90% = 1 980 timmar per år med 60 US$ per timme = 118 800 $US.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mikron XT-one

rar
spap till 0
up 0 00 R
12 S/Å
$U

Arbetsstyckestorlek upp till 200x200x200 mm
Full 5-axlad CNC (simultan 5-axlig)
6 sidig bearbetning
2 oberoende spindlar (konfigurerad enligt behov till 15K och
40K rpm)
Spån till spån på 0,9 sek (även vid max. spindelhastighet)
36 verktyg (18+18 typ HSK)
2 chuckar/fixturer för parallella operationer (bearbetning och
laddning)
System utbyggbart upp till 4 arbetsmoduler
Automatisk mätning med feedback och autojustering
Simultan produktion av olika komponenter
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Mikron servicelösningar
flexibel och modulär
Vi garanterar en snabb, kompetent och lätt service och support för våra kunder. Vi arbetar tillsammans med dig för att
formge en servicelösningsprofil som är skräddarsydd för dina personliga krav.

Mikrons servicepalett:

Reservdelsservice

För en pålitlig leverans av reservdelar
Genuina Mikron reservdelar tillverkas enligt de senaste materialspecifikationerna och enligt de
senaste metoderna vilket resulterar i minskade driftavbrott och längre förväntad livslängd för din
utrustning.

Xchange-service

Minskade driftavbrott
Originala Mikron Xchange-moduler finns klara för omedelbar installation. 100 % pålitlighet
och 100 % kvalitet men upp till 50 % lägre investering och utan att förlora tid att vänta på en
undersökning. Allt du behöver göra är att ringa oss när du behöver byta en felaktig modul och vi
sänder omedelbart en ersättningsmodul i perfekt skick.

Produktsupport

Sköt om din utrustning
Servicealternativ från produktsupporten håller ditt Mikron-system i toppform. Våra kunniga
experter erbjuder dig en komplett portfölj av omfattande servicealternativ för att hålla din
utrustning i funktion.
Hjälpcentral / Service på plats / Undersökning / Förebyggande underhåll / Telefonsupport

Affärssupport

Garanterar kontinuerlig användning av din investering
Mikron erbjuder dig professionella tjänster baserat på vår erfarenhet och resurser för att hjälpa
dig att framgångsrikt hantera dagens komplicerade tillverkningsprocesser...
Utbildningar/Förse med ny verktygsutrustning

Global support
Redo för dig

24h Global servicelinje
+41 91 610 63 26
Utanför arbetstider.
Meddelande om problem 24h,
7 dagar i veckan.

Produktionsanläggningar
Schweiz, Agno; Tyskland, Rottweil

Strategiskt partnerskap eller närvaro

Ett omfattande lager av Mikron originalreservdelar samt en
optimerad logistik tillåter en snabb leverans av dina delar.

Underhåll av Mikron-system garanterar en maximal maskintillgänglighet
vilket ger en konkurrenskraftig fördel.

Med utbildningar från Mikron kommer din
produktivitet att bli ännu snabbare.
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Mikron Respeed Systems
Så gott som ny

Det måste inte alltid vara en ny!
Söker du efter en bearbetningslösning med
bevisade Mikron-kvaliteter? Men att köpa en ny maskin är
inte genomförbart?
Mikron Respeed Systems erbjuder dig ett alternativ som inte
tvingar dig att avstå från vår traditionella prestanda eller vår
omfattande service. Våra begagnade Mikron Respeed
systems är redo att starta ett nytt bearbetningsliv med dig.
Beroende på kundkraven genomgår produktionssystem
följande processer:
• Nedmontering av maskinen och inspektion av alla delar
• Reparation eller byte av slitna delar med mikron
originalreservdelar
• Ny färg
• Uppdatering av elektriska utrustningar
• Maskinkonstruktion för omkonfiguration, spännsystemet, ladd/urladdningsanordningar och skärandeverktyg
• Komplett montering och testkörning med slutligt
godkännande av kunden
Mikron Respeed Systems: Alla fördelar vid ett tillfälle
•
•
•
•
•
•

Undersökta och så gott som nya maskiner
Mikron-garanti
Samma servicevillkor som för en ny maskin
Mikron originalreservdelar
Snabb leverans
Fördelaktigt pris

1

1.
2.
3.
4.
2

Begagnade Mikron-maskiner i gammalt skick
Genomgår en rekonditionering
Delvis renovering och anpassning till nya produktionskrav
Testfas
3

4
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Verktygslösningar
av Mikron

Transfermaskiner och deras skärandeverktyg från en partner, detta är ett unikt koncept och erbjuds endast av Mikron
Machining. Många produktionsföretag har erfarit en väsentlig produktionsökning och har kunnat sänka sina "kostnader per
detalj" tack vare detta samarbete.
Precisionsverktyg från Mikron Tool – en framgångsrik
faktor
Verktyg är viktiga aktörer i spånskärningsprocesser. Bland
experter har Mikron Tool SA i Agno ett utmärkt rykte som
en tillverkare av små och medelstora skärandeverktyg.
Erbjudandet omfattar: Flerfunktionella speciella verktyg,
sortimentet CrazyDrill, sortimentet MiquDrill och profilfräsar.
Specialverktyg är mer än någonsin i centrum för
kundspecifika tillämpningar. Fördelen med högre processpålitlighet samt minskade tester hindrar i hög grad
högre kostnader för specialverktyg.
CrazyDrill är en synonym för maximal borrprestanda. De
har utvecklats speciellt för produktion i hög volym av
precisionsdetaljer på transfersystem.
Olika utföranden med ett diameterområde från 0,4 till 6
mm finns på lager samt speciella storlekar på begäran.
MiquDrill erbjuder en bevisad Mikron-kvalitet vid
bearbetning av små och medelstora mängder och många
olika arbetsstycken. Erbjudandet i diameterområdet från
0,1 till 3 mm omfattar: MiquDrill Centro för avfasning och
centrering; det korta MiquDrill 200 för styrhål på upp till
2-3 x d samt MiquDrill 210 som garanterar en följande
borrning av precision.

Sortimentet CrazyMill uppfyller de högsta standarderna
för fasning. Oberoende om det gäller fasning på fram- eller baksidan eller en skäggning av komplicerade former,
motsvarar de tre olikt utformade fräsarna de högsta
kraven.
Profilfräsar har alla utformats och producerats för
kundens speciella tillämpningar. Deras styrka är deras
höga precision med toleranser på 0,01 mm. Verktyg med
en konstant profil garanterar en optimal kostnadseffektivitet även för högvolymproduktion.
Två kompetenser - en partner.
Kunden erhåller med Mikron Machining all erfarenhet
inom högproduktionssystem och verktygsteknik på en och
samma gång. Detta gör Mikron Machining till en extremt
kompetent partner som stöder kunder från
produktutvecklingen med tester av materialavverkningen
till en optimering av den kontinuerliga processen för
kundens högvolymproduktion.

Mikron Machining
Headquarter
Mikron SA Agno
Via Ginnasio 17
6982 Agno
Schweiz
Tfn +41 91 610 61 11
Fax +41 91 610 66 80
mag@mikron.com
Mikron GmbH Rottweil
Berner Feld 71
D-78628 Rottweil
Tfn +49 741 5380 0
Fax +49 741 5380 580
mro@mikron.com
Mikron Corp. Monroe
200 Main Street
P.O. Box 268
Monroe, CT 06468 / USA
Tfn +1 203 261 31 00
Fax +1 203 268 47 52
mmo@mikron.com

0316

www.youtube.com/mikrongroup
www.mikron.com

Mikron® är ett varumärke tillhörande Mikron Holding AG, Biel (Schweiz).
Bilder och färger på produkterna häri är exempel.
De tekniska uppgifterna som ges är inte bindande och kan när som helst ändras utan föregående
underrättelse.

