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Af Thore Dam Mortensen

Når årets største begivenhed
inden for den spåntagende
industri EMO Hannover
løber af stabelen fra den 16.
til 21. september, præsente-
rer Okuma 20 CNC-maski-
ner og automationsløsninger.

Den japanske maskinpro-
ducent udstiller i år med to
primære temaer, hvor det
første relaterer sig til de ak-
tuelle muligheder for at opnå
fuldt ud automatiseret pro-
duktion.

Nærmere bestemt vil virk-
somheden præsentere det, de

betegner som den næste ge-
neration af robotsystemer,
døbt Armroid/Standroid.
Med det bliver automatise-
ring nu tilgængeligt for virk-
somheder fra de mindre til
de helt store, fremhæves det.

Armroid-systemet inklu-
derer en robot opbygget inde
i maskinen, der udfører en
række funktioner inklusiv
emne lad/-unload, værktøjs-
skift, emnesupport og tilfør-
sel af højtrykskølesmøre-
middel.

Standroid-systemet er en
innovativ og nem at installe-
re robotpakke, som tilfører

højere produktivitet til en-
hver spåntagende virksom-
hed, påpeges det.

Ifølge producenten kan der
dermed leveres alt fra stan-
dardpakker for hurtig auto-
matisering til omfattende
ekspansionspakker, hvor de
tilgængelige valg er designet
til at imødekomme alle 

former for produktions-
behov.

Alt i alt er er begge syste-
mer ekstremt nemme at in-
stallere, lette at programme-
re og kræver ingen tredje-
parts systemintegrator, kon-
stateres det.

MÅLRETTET 
VÆRKTØJSMAGERE
Det andet primære tema fra
Okuma relaterer sig til værk-
tøjsmagerne i form af Intelli-
gence for Die & Mould.

Nærmere bestemt er der ta-
le om dobbeltstander-maski-
nen MCR-S, der er et fem-
akset CNC-bearbejdnings-

center til højpræcisions-
fræsning af større emner.

Maskinens robuste kon-
struktion sikrer, ifølge ma-
skinproducenten, stabilitet
og gode vibrationsdæmpen-
de egenskaber, og da frem-
stillingsprocessen af værk-
tøjsforme er meget sårbar
overfor temperaturændrin-
ger, har producenten desu-
den tilføjet firmaets Thermo
Friendly Concept.

En mobil billedsensor gi-
ver mulighed for præcis kon-
trolmåling ved skærehovedet
og sikrer, at alle produkti-
onstrin kan spores. Og mu-
ligheden for såkaldt Hyper-
Surface-bearbejdning elimi-
nerer behovet for manuel ef-
terbearbejdning samt forkor-
ter den tid, der er nødvendig
for at bearbejde råmaterialet,
konstateres det.

MANGE DANSKERE
Virksomheden udstiller i hal
27, stand D26, og traditionen
tro vil den danske forhandler
Flextek's medarbejdere være
på plads på standen.

Igen i år har firmaet arran-
geret en fuld booket tur til
messen, denne gang i samar-
bejde med KJV A/S, hvorfor
der er god grund til at tro, at
der vil være godt med dan-
skere forbi standen, som er
et af de primære stop blandt
virksomhedens forskellige
maskinfabrikater, og som
også tiltrækker en stor del af
de øvrige danske messebe-
søgende.

Enkel auto-
matisering
og højere
præcision
Japanske Okuma præsenterer på
årets EMO Hannover-messe blandt
andet firmaets seneste dobbelt-
stander-maskine, der er målrettet
automatiseret produktion inden for
værktøjsformindustrien. I alt 
udstiller producenten 20 
CNC-maskiner.

Armroid-systemet leverer In-Machine- og In-Process-support, som ikke tidligere har været mulig. Og spån, der sætter sig
fast de forkerte steder, kan robotarmen, med de mange graders frihed inde i maskinen, nu nemmere spule bort, fremhæver
Okuma.

MCR-S-maskinens strukturelle design muliggør ekstra høj tilspænding, og cyklustider kan reduceres med i omegnen af 25 procent 
sammenlignet med tidligere lignede maskinmodeller, påpeges det.


