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Firmamız
NIKKEN Kosakusho Avrupa seçkin, 
hassas mühendislik ürünlerinin 
önde gelen tedarikçisidir.

NIKKEN Avrupa Yenilik Merkezi 
(NICe), Euro Center’daki dağıtım ve 
servis operasyonlarında yer alan 
araştırma ve geliştirme çalışmaları 
ile NIKKEN, Kalıpçılık sektöründe 
olduğu gibi, havacılık, medikal, 
petrol ve gaz, motor sporları, 
güç mühendisliği gibi alanlarda 
ptestijli üretim tesislerinde 
faaliyet göstermektedir.

Yaratıcı ve yenilikçi, NIKKEN 
Avrupa, hassas ürün üreticileri, 
Orijinal Ekipman Üreticileri (OEM) 
ve birinci kademe tedarikçileri 
için önde gelen seçenektir. 

NIKKEN’in pazar lideri 
çözümleri şunlardır:

 ■ Performans CNC Döner Tablaları
 ■ Yüksek Hassasiyetli NC 

Takım Tutucular
 ■ Takım Önayar Cihazları
 ■ İşmili Optimizasyon Çözümleri
 ■ Özel İşparçası tutma ve Fikstür

NIKKEN’in teknik uzmanlık, eğitim 
ve satış sonrası hizmetleri ile 
birlikte geniş ürün yelpazesi, 
müşterilerimize küresel pazarda 
başarılı bir şekilde rekabet etme 
fırsatı veren üstün bir uçtan 
uca deneyim birlikteliğidir.

 2015’in sonlarında açılan 
NIKKEN Yenilik Merkezi Küresel 
Öneme Sahiptir, projelerimizi 
Japonya’daki ebeveynlerimizden,  
Avrupa ve dünya çapındaki 
müşterilerimizden alıyoruz ve 
pratik çözümler geliştiriyoruz. 
Geleceğe baktığımızda, bu 
alanlarda, yeni malzeme 
alanlarında ve yeni süreçlerde 
daha fazla fırsat görüyoruz.     

Tony Bowkett - CEO 
NIKKEN Kosakusho Europe

NIKKEN Innovation Centre Europe (NICe)
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Mecut yapımız
NIKKEN Kosakusho Europe, NIKKEN ürün 
serisinin ithalat ve dağıtıdakı kapsayan ilke 
faaliyetleri ile Japonya’nın NIKKEN Kosakusho 
Works Limited’in bir yan kuruluşudur. 

Üç kıtada, 70’in üzerinde ülkede ve 15.000’in 
üzerinde ürün gamıyla faaliyet gösteren 
NIKKEN, kaliteli ürünler üretmek için dünya 
çapında bir üne sahip olmuştur.

Çalışanlarımız operasyonlarımızın kalbindedir. 
Hedefimiz, ekip üyelerimizin olduğu her yerde her 
zaman aynıdır: ürünlerimizde ve müşterilerimizde 
birleşik bir kalite performansı ve mükemmelliği 
sağlamaktır. NIKKEN Kosakusho, müşterilerimizin 
sektörlerindeki talebi, rekabet edebilmelerini 
ve kazanabilmelerini sağlamak için teknolojiyi, 
araştırma ve geliştirme, yenilik ve endüstri bilgisi 
yoluyla sürekli olarak geliştirmeye çalışır.
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TAKIM ÇÖZÜMLERİ

NIKKEN, 60 yılı aşkın süredir Takım 
Sistemleri geliştirmekte ve üretmektedir.

Rulmanlı tutucu serisi, konik pensli tutucu 
serisi, sönümleme mekanizmalı takım 
tutucu serisi ve delme sistemleri dahil 
olmak üzere her türlü işleme uygulamasında 
kullanılabilecek çok çeşitli yüksek sertlik ve 
yüksek hassasiyetli ürünler sunuyoruz.

Yaptığımız işin merkezinde yenilik, NIKKEN’in, 
müşterilerimizin pazarlarında önde kalmalarını 
sağlamak için sürekli olarak çözümler 
araştırıyor ve geliştiriyor olmasıdır.

Karbonizasyon ve sub-zero ısıl işlem 
uygulaması içeren benzersiz üretim 
sürecimiz, yüksek sağlamlık ve yüksek 
rijitlikte takımları garanti eder ve ürünlerimizi 
piyasadaki diğerlerinin üzerinde tutar.

NIKKEN ayrıca, çok yönlü performans sağlamak 
için gelişmiş sıkma ve doğruluk sağlayan 
TiN kaplı rondela teknolojimizi içeren bir 
dizi SK pensli Açılı Kafalar (Alberti) sunar.

Takim Çözümleri̇
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Slim Chuck
Slim Chuck, NIKKEN’in özel TiN (Titanyum Nitrür )Kaplı 
Rondela Somunu teknolojisini içerir. Bu, daha iyi sıkma 
ve hassasiyet sağlayarak çok yönlü performans sağlar.

Salgı  Aşınma ilişkisi (+ 30% Ömür)
Salgının takım ömründeki azalma ve yıpranmadaki artışa 
etkisini değerlendirmek için, Zero-Fit Slim Chuck Ti 6Al-
4V malzemede profil işleme sırasında abartılı bir salgı ile 
çalışacak şekilde ayarlandı. 

Sıkma Aralığı -  Ø0.7 ~ 25.4mm
Sap - BT/MBT/NBT/HSK/ 
 IT/NIT/POLİGON

SK Pens Konsantrikliği

Pens tipi
Max salgı

Ön Arka
Standart 1μ 5μ
P 1μ 3μ
A 1μ 3μ

TiN Kaplı Rondela
Yüksek devirler için basit 

ve kompakt tasarım

TiN Kaplı Rondela

Doğruluk ve sıkma torku 
için 8 ° konik pens

Yüksek verim için özel kaplama
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 ■ İnce , tek parça gövde ve somun
 ■ Kuvveti dik karşılayacak yerleştirmeli 8° Pens 
 ■ Üstün sikma torku
 ■ Benzersiz TiN Kaplı Rondela
 ■ Basit, kompakt ve çok yönlü

ÖZELLIKLER

Hassas Takımlar 

Jet 
İçten
Soğutma  
Seçenekleri
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3xD Trokoidal 25mm Kanal 
NBT40-MMC12C-120-AA

Wedco Parmak 
freze

12mm burkulma 
09012005

Kesme derinliği 36mm

Kesme genişliği 1mm

Kesme hızı 350m/dak

Talaş kalınlığı 0.055mm

İlerleme 0.099mm/diş

Devir 9,284rpm

MRR 162cm3/dak

Daki-Daki Advanced Alpha Chuck
En yeni NIKKEN Daki-Daki Advanced 
Alpha Chuck, sınırlı erişim veya dar 
alanların sorun olabileceği düşünülen 
iş parçalarında ve küçük çaplı takımla 
işleme gerektiğinde en etkili üründür.

Sıkma Aralığı -  Ø1 ~ 12mm
Sap - BT/MBT/NBT/HSK/ 
 IT/NIT/POLİGON

Pens Konsantrikliği   
(MPK, PMK, VMK)

Max salgı
Ön Arka
1μ 3μ

Son Nesil Alfa 
Sıkma Sistemi 

 
Optimize edilmiş malzemeler 

ve ısıl işlem süreci

İkiz TiN kaplı rondela 
sayesinde pürüzsüz 

sıkma / sökme

Tek parça konstrüksiyonlu 
çekme çubuğu dişlisi 

desteği eklendi

Daha fazla güç iletimi için 
geliştirilmiş dişli tasarımı

MMC

SK / MMC Kollu 
Otomatik makineler için 

 ■ Sıkma somunu içermeyen kompakt yapı
 ■ Geliştirilmiş iç mekanizma
 ■ Tek anahtarla sıkma / sökme
 ■ Pilot konumlu 8 ° Pens
 ■ Yeni HSK “AT” direkt çekme çubuğu 

ÖZELLIKLER

Hassas Takımlar 

Jet 
İçten
Soğutma  
Seçenekleri
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X-Treme ‘Kanal Frezeleme’ Operasyonu 
NBT50-C25EX-115 - Ti 6Al-4V

Parmak freze 25mm İnce

Kesme derinliği 50mm

Kesme genişliği 25mm

Kesme hızı 35m/dak

Diş Başına 
İlerleme

0.07mm

İlerleme 187mm/dak

Devir 446rpm

MRR 234cm3/dak

X-Treme Rulmanlı Tutucu
Benzersiz X-Treme Rulmanlı Tutucumuz, zor iş parçaları, 
uygulamalar ve malzemelerle ilgili gereksinimleri 
karşılamak için üstün performans, kontrol ve daha 
kritik olarak mutlak güvenilirlik sağlar.

   Sıkma Aralığı  -               Ø12 ~ 42mm
Sap -             NBT/HSK/NIT/POLİGON

Salgı Hassasiyeti

Max salgı
Ön 3xD
1μ <10μ

Tam Olarak Kesici 
Güvenliği

Çift mod alın sızdırmazlık 
seçenekleri

Dünyaca ünlü rulmanlı 
konstrüksiyon

Mekanik alın kontaktlı

Benzersiz cıvata tutma sistemi

Çift modlu konum stoper

C_EX

 ■ Özellikle zorlu uygulamalar ve 
malzemeler için tasarlanmıştır

 ■ Rulmanlı Tutucu yöntemi ile 
somun sıkma ve doğruluk

 ■ Değiştirilebilir conta ve ayar vidası
 ■ Takım sapının mükemmel 

tutulması - sıfır freze hareketi

ÖZELLIKLER

Performans Takımlarıing

Jet 
İçten
Soğutma  
Seçenekleri
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Rulmanlı Tutucu
Multi-Lock, sorgulamaya gerek bile olmayacak verimli bir frezeleme 
çözümüdür, ancak diğer birçok uygulamanın gereksinimlerini 
karşılamak için çok yönlülüğü vardır. Tutucu, üstün bir ana tutucu 
olarak ve geniş, hassas pens serimizle, tutuş gücünü hemen hiç 
kaybetmeden çok sayıda kesme gereksinidake adapte edilebilir.

Kavrama Torku Karşılaştırması
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NİKKEN RULMANLI
Hidrolik Rakip
Şirink Rakip
Mekanik Sistem Rakip

   Sıkma Aralığı  -                    Ø2 ~ 42mm
     Sap -            BT/MBT/NBT/HSK/IT/

NIT/POLİGON

Salgı Hassasiyeti

Max salgı
Ön 3xD
1μ 5μ

İğne Rulmanlı Sistem
Geliştirilmiş kavrama için 

benzersiz kanallı sistm

Dünyaca ünlü iğne rulmanlı 
konstrüksiyon

Mekanik alın teması

NIKKEN’in yenilikçi ısıl 
işlem prosedürü ile 

optimum performans

C

Multi-Lock Aksesuarları 
Pensetler ve soğutucu seçenekleri 

ile genişletilmiş özelliklers

 ■ Yüksek doğruluk ve rijitlik
 ■ Mükemmel kavrama torku
 ■ Uçtan ve geriden sıkma
 ■ Sıfır eksenel kayma
 ■ Genel bir tutucu olarak mükemmel

ÖZELLIKLER

Performans Takımları

Jet 
İçten
Soğutma  
Seçenekleri
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Zero Fit Ömür Testi -  
BT40-SZF16-90 - Ti 6Al-4V

Parmak freze 12mm

Kesme derinliği 20mm

Kesme genişliği 1.2mm

Kesme hızı 110m/dak

Talaş kalınlığı 0.07mm

İlerleme 1362mm/dak

Devir 2918rpm

MRR 33cm3/dak

Sıkma Aralığı  CZF -  Ø2 ~ 42mm
Sıkma Aralığı  SZF -  Ø0.7 ~ 25.4mm
Sap - BT/MBT/NBT/HSK/ 
 IT/NIT/POLİGON

Flanşlı Zero Fit
Döner Tablalara doğrudan montaj 
için Zero Fit 
çözümleriyle 
prizmatik iş 
parçalarını 
optimize edin.

ZF

 ■ 2 tip – Silim Chuck (SZF) ve Rulmanlı (CZF)
 ■ Kullanımı kolay Kam ayarı 

ve kilitleme sistemi 
 ■ Tek Kam veya yeni Multi Kam 

tasarımı ile kullanılabilir
 ■ Uzunluğu artırılmış uygulamalarda 

basit optimizasyon

Zero Fit Tutucu
Bir tezgah 2 ~ 3 yıl boyunca çalıştırıldığında, iş 
milin salgı hassasiyeti azalabilir. NIKKEN Zero 
Fit Tutucu, bu tür bir hatanın 0.001 ~ 0.002 
mm’lik değere kadar düzeltilmesini sağlar.

Tipik salgı 21 mikron bölgesinde olabilir - bu 3 mikrona 
düştüğünde, takım ömrü yaklaşık 5 kat daha iyi olabilir.

Multi Kam 
Ayarlı Sistem
İkiz kilitleme vidaları

Dengeli ayar halkası

İnce Ayarlama Kamı (x2)

Esas Kam

ÖZELLIKLER

Optimizasyon Çözümleri

Jet 
İçten
Soğutma  
Seçenekleri

Süre- 10 dak 12 saniye
Paso - 36
Güç - 15%
Salgı - 1μm

Süre - 5 dak 6 saniye
Paso - 18
Güç - 14%
Salgı - 1μm

Süre - 17 saniye 
Paso - 1
Güç - 14%
Salgı - 1μm
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NIKKEN’in yeni 
SK Pensleri takım 
içinden ve tutucu 
içinden soğutma 
sıvısı verebilmeye 
uyumludur

Açılı Kafalar - NIKKEN SK
NIKKEN, gelişmiş SK Pens Sistemimizi ve patentli TiN  
Kaplmalı Rondela kullanarak çok çeşitli Açılı Kafa ve  
parçalarını sunabilmekten memnuniyet duymaktadır.  
Bu teknoloji her açıdan sıkma ve doğruluğu  
artırıcı performans verir.

Sıkma Aralığı - Ø0.7 ~ 25.4mm
Sap - BT/MBT/NBT/HSK/ 
 IT/NIT/POLİGON

Alberti Çözümleri
Herhangi bir uygulama için hem 
işleme merkezine hem de torna 
işlemlerine uygun geniş standart ve 
özel ürün yelpazesi mevcuttur.

T90cn/T90

Artan Kavrama 
Gücü ve Rijitlik
8 ° konik ve itiş tork ve 

konsantrikliği artırır

16 ° Standart ER Pens 

8 ° NIKKEN SK Pens

 ■ Uzun ömür, termal stabilite ve stres 
direnci sağlamak için% 100 işlenmiş 
dökme demir gövdeler (GS600)

 ■ Daha iyi doğruluk ve performans 
için tek parça iş milleri

 ■ Dörtlü tahrik sistemi ile özel dişli malzemesi
 ■ Çift yüksek hassasiyetli, ön 

yüklemeli, açısal rulmanlar
 ■ Çift mekanik salmastralı özel düşük 

sürtünmeli sızdırmazlık sistemi

ÖZELLIKLER

Optimizasyon Çözümleri

Jet 
İçten
Soğutma  
Seçenekleri
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Major Dream Tutucu
NIKKEN’in Major Dream Sistemi, optimum 
titreşim sönümlendiricili takım tutucu çözümünü 
sunar. NIKKEN’in devrim yaratan mikro-
sönümleme mekanizmasını kullanarak hem kaba 
hem de yüksek hızlı işlem yapabilirsiniz.

Major Dream Pro End-Mill
NIKKEN Pro-End Mill, kanal açma, profil işleme, yuva 
açma ve rampalama dahil olmak üzere çok sayıda 
uygulamada gelişmiş performans sunmak üzere 
tasarlanmış iki parçalı bir frezeleme çözümüdür.

Sıkma Aralığı  -  Ø3 ~ 25.4mm
Sap - BT/MBT/NBT/HSK/ 
 IT/NIT/POLİGON

Titreşim sönümleme Mekanizması

Ön yüklemeli iç 
konik bölüm

Tam 
izolasyonlu 
yapı

Belville tip 
sertleştirilmiş disk 

yayları

TiN kaplamalı 
Rondela ve SK Pens

MDSK

SK Pens Konsantrikliği

Pens tipi
Max salgı

Ön Arka
A 1μ 3μ

Gelişmiş Takımlandırma

Jet 
İçten
Soğutma  
Seçenekleri
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Anniversary VC Tutucu
VC, bizim daha zor şartlarda frezeleme ve delme 
işlemleri için çözümümüzdür. Slim Chuck’ın kanıtlanmış 
özelliklerini ve yapı elemanlarını bir araya getirerek, 
tüm ürünü performansa odaklanarak geliştirdik.

Artan Frezeleme 
Yeteneği

Gelişmiş sıkma ve rijitlik 
için ince dişlerle daha güçlü 

kesit konstrüksiyonu

TiN Kaplı Rondela

Doğruluk ve sıkma torku 
için 8 ° konik pens

Freze işlemleri sırasında artan 
pens desteği için pilot çapı

GH Anahtarı
VC Tutucu simetrik bir 
taşlanmış somuna sahiptir. 
Basit ve etkili sıkma ve 
sökme, GH anahtarının dış 
çapı kavramak için bir rulman 
kam sistemi bulunmaktadır. 
Diğer tüm NIKKEN yüksek 
hız seçenekleri için de 
uygundur.

Sıkma Aralığı  -  Ø3 ~ 12 mm
Sap - BT/MBT/NBT/HSK/ 
 IT/NIT/POLİGON

VCK Pens Konsantrikliği

Max salgı
Ön Arka
1μ 3μ

VC

 ■ Güçlendirilmiş somun ve artan 
vücut duvarı kalınlığı

 ■ Freze işlemlerinin taleplerine daha uygun
 ■ Pilot konumlu 8 ° Pens
 ■ Üstün sıkma torku
 ■ Daha büyük temas için daha 

ince dişlere sahip benzersiz TiN 
kaplamalı rondela ve somun

ÖZELLIKLER

Gelişmiş Takımlandırma

Jet 
İçten
Soğutma  
Seçenekleri
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Darbeli Yarım Aludakyum İşleme
İşlenecek Çap/
Derinlik

46mm/ 
105mm

Kesme Hızı 400m/dak

Kesme Derinliği 
Radyal

0.75mm

Diş Başına 
İlerleme

0.1mm

ZMAC Gelişmiş Delik işleme
Güncellenmiş ZMAC Gelişmiş Delik işleme Kafalarımız,  
çap ve bitişik alın yüzeyi desteğine sahiptir ve derin 
delik işleme ve yüksek hızlı delik işleme işlemleri için 
mükemmel güvenilirlik ve performans sağlar.

Uç Seçenekleri 
Geniş bir malzeme ve uygulama yelpazesine hitap eden 
çok çeşitli kesici uçlar ve geometriler sunuyoruz.

Modüler Sistem -  Ø15.9 ~ 180.5mm
Geniş Ölçü Aralığı -  Ø140 ~ 595mm
Sap - BT/MBT/NBT/HSK/ 
 IT/NIT/POLİGON

Hassas Delik 
İşlemede Çözüm

Kartuş ayar aralığı boyunca 
tam desteklenmiştir

Standart olarak soğutma 
sıvısı verebilme imkanı vardır

Kartuş dişleri kolay mikro 
ayarlamayı sağlamak 

için hassas taşlanmış ve 
sertleştirilmiştir (HRC50-55)

ZMAC

 ■ Benzersiz çift kontak desteği
 ■ Basit mikron ayarı ile yüksek hassasiyet
 ■ Üstün denge ve rijitlik
 ■ Daha büyük çaplar için modüler 

çözüm veya “köprü tipi” sistemi
 ■ Daha yüksek hızlar için hafif 

alaşımlı versiyon

ÖZELLIKLER

Modüler Delik işleme Sistemi

Jet 
İçten
Soğutma  
Seçenekleri
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DJ Delik işleme 
Baraları
Titreşim giderme 
özelliğine sahip çok 
çeşitli karbür delik 
işleme baraları, tek 
tek veya komple 
setler halinde stoktan 
tedak edilebilir.

DJ Boring
İki ayrı ölçüde başlığa sahip ve artan ölçü aralığında 
delik işleme barası adapte edilebilen DJ Delik işleme 
sistemi, daha küçük çaplı delik işleme prosesleri için çok 
yönlülük ve çeşitlilik sunar. Sistem, mikron hassasiyetinde 
ayara imkan verir ve sadece delik işleme barasının 
kendisini değiştirerek istenen ölçü aralığına ulaşılabilir.

Delik işleme Aralığı -  Ø3 ~ 50mm
Sap - BT/MBT/NBT/HSK/ 
 IT/NIT/POLİGON

Delik işlemede 
Çok Yönlülük

Çok çeşitli delik işleme baralarının 
oluşturduğu geniş aralık

Mikron hassasiyetinde 
ayarlama imkanı

Bölüntülü ana kadranda 
0.01mm / çap, verniede 

0.005mm okuma imkanı

NIKKEN Ø26 modüler bir ana 
tutucu ile herhangi bir tezgah 

iş milinde kullanılabilir

DJ

 ■ Çok yönlü ve kullanımı kolay
 ■ Karbür delik işleme baraları 

titreşimi ortadan kaldırır
 ■ Düz ileri doğru ayar
 ■ Alternatif delik işleme baraları ile uyumludur
 ■ Yeni DJ 8 redüksiyonlar - 16mm ila 10mm

ÖZELLIKLER

Modüler Delik işleme Sistemi
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RAK / RPC Tutucu veKartuş
Ø130 ~ 580mm den itibaren, karşı ağırlıklı başlık 
sistemimiz kabul edilmiştir. Bu çözüm, daha büyük 
çaplar için gerekli rijitlik ile standart RAC özelliklerinin 
birçoğuna sahiptir. 
ZMAC için de 
mevcut, denge 
ağırlığı ve her iki 
seçenekte de yüksek 
basınçlı soğutma 
sıvısı kullanma 
imkanı vardır.

RAC Gelişmiş Delik işleme
Son zamanlarda tamamen yenilenmiş olan NIKKEN RAC  
Delik işleme Kafaları, tutucu ile kafa arasında mükemmel 
temas ve denge sağlayan hassas taşlanmış özel profilli 
bir yüzeye sahiptir. RAC sistemi kaba işleme ve yarı 
hassas da dahil olmak üzere daha büyük çaplı delik 
işleme operasyonlarına yönelik sağlamlık sağlar.

Modüler Sistem -  Ø25 ~ 130mm
Geniş Ölçü Aralığı -  Ø130 ~ 580mm
Sap - BT/MBT/NBT/HSK/ 
 IT/NIT/POLİGON

Perfomans 
ve Rijitlik

Bir çift kendinden 
destekli kesici kartuş

Hassas zedak “V” formlu 
kızaklar (NIKKEN)

Farklı malzemeler ve işlemler 
için çok sayıda kartuş seçeneği

NIKKEN Ø26 modüler bir ana 
tutucu ile herhangi bir tezgah 

iş milinde kullanılabilir

RAC/BAC

 ■ Her iki kartuş da kesme kuvvetlerini 
dengeleyecek şekildedir

 ■ Her iki kartuşun aynı pasoyu veya farklı 
pasoyu işleme (isteğe bağlı) imkanı vardır

 ■ Çeşitli kesici uç tiplerine uyacak 
kartuşlar mevcuttur

ÖZELLIKLER

Modüler Delik işleme Sistemi
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eMAC Alüdakyum Delik işleme
İşlenecek Çap/
Derinlik

60mm/ 
20mm

Kesme Hızı 400m/dak

Kesme Derinliği 
Radyal

0.75mm

Diş Başına 
İlerleme

0.1mm

eMAC Dijital Delik işleme Başlığı
NIKKEN eMAC Dijital Başlık Sistemi, radyal kızaklı dijital bir 
ekrana sahip, bir delik işleme başlığıdır. İstenen ayarlama 
kolayca, hızlı ve hassas bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Modular Range -  Ø6 ~ 200mm
Sap - BT/MBT/NBT/HSK/ 
 IT/NIT/POLİGON

Dijital ayar
“Açık” ve “Sıfırla” için tek 

düğme işlemi ve mm / 
inç arasında geçiş

Ayar vidası

Dijital ekran çözünürlüğü Ø2μm

NIKKEN Ø26 modüler bir ana 
tutucu ile herhangi bir tezgah 

iş milinde kullanılabilir

EMAC

Modüler Delik işleme Sistemi
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Döner Tabla İmkanları
NIKKEN’in dünyaca ünlü CNC Döner Tabla serisi, 
diğerlerinin taklit edemeyeceği herhangi bir uygulama 
veya gereksinim için kanıtlanmış performans, 
güvenilirlik ve doğruluk avantajları sağlar.

Kendi benzersiz gelişimlerimizi, üretim süreçlerini 
ve yapım tekniklerini (örneğin Karbür Sonsuz Vida 
ve İyon Nitrürleme ile Sertleştirilmiş sonsuz vida 
dişlisi sistemi) kullanan çözümlerimiz, prosesiniz 
için optimum kapasitelerin elde edilmesini sağlar.

Kapsamlı global ağımız tarafından tam olarak 
desteklenen kapsamlı bir ölçü ve ürün yelpazesi 
ile, herhangi bir talebi karşılamak için mükemmel 
ürünü bulacağınızdan edak olabilirsiniz.

Tek Eksenli, Çift Eksenli, Çok Milli, Standart Tahrikli, 
Yüksek Hızlı Tahrikli, Doğrudan Tahrikli alternatiflerin 
tümü stoklarımızda mevcuttur. Bunlar doğrudan CNC 
Tezgah tarafından kontrol edilecek şekilde olabildiği 
gibi, hassas konumlandırma ve tam Makro B kontrolü 
sağlamak için özel Alpha 21 ve EZ kontrol cihazlarımızı 
entegre edebilir (sadece Macro B - Alpha 21).

NIKKEN, hem takım tezgahına hem de 
parçalarına uygun olarak tam olarak tasarlanmış 
ve uyarlanmış eksiksiz ve geniş bir aksesuar 
yelpazesi sağlayabilir. Bu seçenekler arasında, 
tüm üretim beklentilerini karşılayacak çok çeşitli 
NIKKENin imal edilmiş döner çalışma destekleri 
ve karşı puntaları ile birlikte çok çeşitli ayna tipleri, 
mengene ve tutma seçenekleri, siparişe dayalı 
parçalar ve iş parçası fikstürleri yer almaktadır.

Döner Tabla İmkanları
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4. Tabla - Tasarımımız, tabladan dişliye kadar çok daha kısa 
bir mesafeye sahiptir. Bu, daha büyük burulma kuvvetlerini 
kaldırabileceği anladaka gelir. Frenleme, sisteme daha 
fazla rijitlik katmak amacıyla, tabla ile birleşik tek parça bir 
yapıya sahip olan iş milinin doğrudan üzerine uygulanır.

1. Sonsuz Vida Çarkı - NIKKEN Sonsuz Vida Çarkı 
hatvesi, 4 saniye tekrarlanabilirliğe imkan tanır. NIKKEN’in 
eşsiz konstrüksiyonu, yekpare ayna gövdesine sonsuz vida 
çarkının ısıtılarak takılması ile elde edilir. 
 
The NIKKEN Sonsuz vida çarkı ve vida sistemi daha 
yüksek hız oranları ile bağlantılı olarak, dişliler 
arasındaki aşınmayı neredeyse ortadan kaldıran, 
hidro-statik yüksek basınçlı bir yağ filmi oluşturur. 

5. Radyal Rulman Sistemi - Doğrudan tablanın 
altında bulunan Radyal Rulman Sistemidir. Bu konum yük 
dağılıdakı en üst düzeye çıkarır. Ayrıca bir ‘O’ Ring yerine 
bir Teflon conta vardır. Rulmanlar, döner tabla ve ön kapak 
düzeneği arasında elle toplanır ve eşleştirilir (1 mikronluk 
artışlarla) bu, en yüksek dönme hassasiyetini ve iki parça 
arasındaki gereksiz hareketin ortadan kaldırılmasını sağlar.

2. Sonsuz vida çarkı ile - NIKKEN sonsuz vidası 
özel sertleştirilmiş çelik ve özel üretilmiş karbürün 
birleşimidir. Sonuç olarak vida ile dişli çark arasındaki 
sürtünme ortadan kalkar. 
 
Karbür sonsuz vida dişlisi ve honlanmış çelik 
sonsuz vida çarkı elle eşleştirilir ve maksimum 
dişli teması ve dönme doğruluğunu sağlanır (bu 
aynı zamanda sistedak genel rijitliğini artırır).

3. Döküm - NIKKEN Döner Tablalar, ince taneli yüksek 
yoğunluklu Gri Dökme Demirdendir. Bu dökümler 
uzun süreli stabilite, yüksek mukavemet ve sertlik 
ile düşük çarpılma değerlerine sahiptir. Dökümler 
kaba işlenmiştir, bundan sonra, döner tabla, finiş 
işleme prosesi için hazırlanmadan önce, dökümün 
stabil hale gelmesi için 30 günlük bir süre bekletilir.

NIKKEN Döner Tabla Dizaynında Dikkate Değer Hususlar

Alfa 21 Kontrol 
İsteğe bağlı Alpha 21, 
iki şekilde indeksleme 
ve konumlandırma sağlar. Program, Alpha kontrol 
ile ve CNC Tezgahın M Kodları kullanılarak veya 
alternatif olarak CNC Kontrolörüne bağlı olarak, 
CNC’den optimum kontrol sağlamak için bir Makro 
B CNC programı ile kullanılabilir. Ana avantaj, 
hem CNC tablasının hem de kontrolörünün, çoğu 
durumda, makineler ve işlemler arasında kolaylıkla 
aktarılabilmesidir.

CNC Döner Tablalar
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NIKKEN I/O
NIKKEN, ürünlerimizin kullanım ömrü boyunca 
verilere erişmek için en yeni, bulut tabanlı teknolojiyi 
kullanmada öncüdür. Size tam bir Endüstri 4.0 uyumu 
sağlayarak, güncel kalmanızı sağlamak için NIKKEN 
ürünlerinizin kullanıdakda günlük çalışan yeni bir pasif, 
sürekli, durum izleme sistemi (NIKKEN I / O) oluşturduk. 

Arızayı algılayabilmek ve tahdak edebilmek, hem son 
kullanıcıda - tezgahların çalışmasını sürdürmede ve 
hem NIKKEN’in kendisinde - ürünlerimizin araştırma 
ve geliştirme geleceği için büyük bir değerdir. 

I/O NASIL ÇALIŞIR 
1. Döner tabla içindeki sensörler üretim sırasında 

kablosuz olarak gerçek zamanlı veri gönderir. 

2. İmalat ortadakdaki bir alıcı bu verileri alır, gerekli 
işlemleri yapar ve bir veritabanına girer.

3. NIKKEN I / O, zengin, özelleştirilebilir veri 
görsellerini bir bakışta işaretleme sistemi 
sağlayan bağımsız bir web tabanlı kontrol 
paneli kullanır, böylece bir sorunun başlangıcını 
hata haline gelmeden önce görebilirsiniz. 

4. Wi-fi üzerinden çalışan NIKKEN I / O 
herhangi bir yerel ağa veya küresel bir 
bulut tabanlı çözüm olarak bağlanabilir. 

Standart olarak Servis Bazında Eklenti:

 ■ Boşluk ölçümü

 ■ Çarpışma algılama

 ■ Yağ durumu izleme

 ■ Mevcut ölçüm, üretim sırasında dönerken 
gerçek güç çekişini göstermektedir 

 ■ Motor sıcaklığının ölçümü aşırı 
ısınma göstergesi verir

 ■ Dinamik Eklentiler:

Titreşim izleme, operatörlerin döner iş parçası 
üzerinde titreşimi benzersiz şekilde azaltmalarına 
yardımcı olmak için frekans bilgisi sağlar.

 ■ Dijital İmza Eklentisi:

NIKKEN I / O Servis sistemi verileri kullanıcıya özel 
sisteme açılarak önceden proses sorunlarını tespit 
edebilir - hurda ve yeniden işleme azaltılabilir.

SERVIS STANDARDI

EK SEÇENEKLER

NIKKEN I/O
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Tek Eksenli CNC Tablalar
NIKKEN’in küçük ve orta tek eksenli CNC Döner Tabla 
serisi, konumsal doğruluk, güvenilir / tekrarlanabilir 
performans ve istikrarın önemli olduğu çok çeşitli 
süreç, uygulama ve takım tezgahları için tasarlanmıştır. 
Doğrudan CNC tahrikli dördüncü eksen olarak veya 
Alpha 21 kontrol cihazımızın eklenmesiyle (Makro B 
ile konumlandırma veya daha kapsamlı kontrol için) 
kullanılabilir, çözümlerimiz neredeyse her makineye 
veya prosese uyarlanabilir. Büyük tek eksenli ve Büyük 
Delikli CNC Döner Tabla opsiyonlarımız, daha büyük 
ölçekli prosesler, uygulamalar ve takım tezgahları 
tarafından talep edilen performansı sağlar. Burada, 
daha küçük aralığın tüm avantajları ve özellikleriyle, 
ancak konstrüksüyona uygulanan daha fazla rijitlik 
ve değerlendirmelerde başarılıyız. Yine doğrudan 
CNC tahrikli dördüncü eksen olarak ya da Alpha 21 
ürünümüzün eklenmesiyle kullanılabilir. Bu aralık, bu 
tür iş parçaları ve gereksinimler için kapasiteleri ve 
beklentileri arttırır.

CNC

NCT200 Kompakt 4. Eksen Döner Tablası

Tabla Çapı 200mm

Sıkma sistemi Hava

Sıkıma Momenti 900Nm

Dakimum Increment 0.001°

İndeksleme Hassasiyeti ±20sec

Tabladaki Maksimum İş 
Yükü

V=100Kg / H=200Kg

Sürüş torku 200Nm

CNC260  4.Eksen Gurup Ortalaması Döner Tabla

Tabla Çapı 260mm

Sıkma sistemi Hava/Hidrolik

Sıkıma Momenti 2030/3010Nm

Dakimum Increment 0.001°

İndeksleme Hassasiyeti 20sec

Tabladaki Maksimum İş 
Yükü

V=175Kg / H=350Kg

Sürüş torku 192Nm

4. Eksen Gurubu Ortalaması
Tabla Çapı -  Ø260 ~ 400mm
Sıkıma Momenti -  2030 ~ 4408Nm
Dönme hızı - 16.6 ~ 66.6dak¯¹

Kompakt 4. Eksen
Tabla Çapı -  Ø105 ~ 200mm
Sıkıma Momenti -  480 ~ 900Nm
Dönme hızı - 22.2 ~ 66.6dak¯¹

 ■ Tek parça yüksek performanslı ana iş milini 
 ■ İyon nitrürlenmiş Sonsuz vida çarkı HV1100
 ■ Özel çelik / karbür sonsuz vida sistemi
 ■ Dinamik yüksek basınçlı yağ 

filmi etkisi (Z serisi)
 ■ Özel parça tutma 
 ■ NIKKEN üretimi parçalarda uzun 

ömür, dayanıklılık ve performans

ÖZELLIKLER

4. Eksenli CNC Döner Tablalar



nikken-world.tr 21

CNCB450  Büyük Delikli 4. Eksen Döner Tabla

Tabla Çapı 450mm

Sıkma sistemi Hidrolik 

Sıkıma Momenti 7401Nm

Dakimum Increment 0.001°

İndeksleme Hassasiyeti 15sec

Tabladaki Maksimum İş 
Yükü

V=350Kg / H=700Kg

Sürüş torku 576Nm

CNC803 Büyük 4. Eksen Tabla

Tabla Çapı 800mm

Sıkma sistemi Hidrolik 

Sıkıma Momenti 27067Nm

Dakimum Increment 0.001°

İndeksleme Hassasiyeti 15sec

Tabladaki Maksimum İş 
Yükü

V=2000Kg / H=4000Kg

Sürüş torku 3168Nm

Büyük Delikli 4. Eksen Gurubu
Tabla Çapı -  Ø350 ~ 800mm
Sıkıma Momenti -  5979 ~ 15563Nm
Dönme hızı - 5.5 ~ 33.3dak¯¹

Büyük 4. Eksen Gurubu
Tabla Çapı -  Ø500 ~ 1600mm
Sıkıma Momenti -  10364 ~ 146952Nm
Dönme hızı - 2.7 ~ 33.3dak¯¹

YENİ NCT250 Döner Tabla
NCT250 çok yönlülük sağlamak için çıkarılabilir 
bir tabla sistemine, daha yüksek performans için 
daha büyük bir sonsuz dişli çarkına ve daha basit 
entegrasyon için en yeni nesil motorlara sahiptir. 
Tabla, 250 mm çaplı bir tabladan 900 Nm’lik bir 
sıkma torku ve çok daha gelişmiş doğruluk sağlar.

4. Eksenli CNC Döner Tablalar
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Çift Eksenli CNC Tablalar
NIKKEN’in küçük ila orta çift eksenli CNC Döner Tabla 
serisi, konumsal doğruluk, güvenilir / tekrarlanabilir 
performans ve kararlılığın önemli olduğu çok çeşitli 
süreçler, uygulamalar ve takım tezgahlarına uyum için 
tasarlanmıştır. Doğrudan CNC tahrikli eksen olarak 
veya Alpha 21 kontrolörlerimizden biri veya ikisinin 
eklenmesiyle (Makro B ile konumlandırma veya daha 
güvenilir kontrol için) kullanılabilen çözümlerimiz hemen 
hemen her tezgaha veya sürece uyarlanabilir. 

Büyük çift eksenli CNC Döner Tabla seçeneklerimiz, 
daha büyük ölçekli prosesler, uygulamalar ve takım 
tezgahlarının gerektirdiği performansı sağlar. Burada, 
daha küçük serinin tüm avantajları ve özellikleriyle, ancak 
daha fazla sağlamlık ve yapıya uygulanan hususlarla 
öne çıkarz. Yine doğrudan CNC tahrikli tam olarak veya 
Alpha 21’in eklenmesiyle kullanılabilen bu ürün yelpazesi, 
bu tür bileşenlerin ve gereksinimlerin yeteneklerini ve 
beklentilerini karşılar.

5AX

5AX-250 Orta Ölçü 5 Eksen Döner Tabla

Tabla Çapı 250mm

Sıkma sistemi Hidrolik 

Sıkma Momenti
Döner 

588Nm
Tilt 

4900Nm

Dakimum Increment 0.001°

İndeksleme 
Hassasiyeti

Döner 
20sec

Tilt 
60sec

Tabladaki Maksimum 
İş Yükü

0-30° 
80Kg

30-90° 
50Kg

Sürüş torku 144Nm

5AX-201 Kompakt 5 Eksen Döner Tabla

Tabla Çapı 200mm

Sıkma sistemi Hava/Hidrolik

Sıkma Momenti
Döner 

303/588Nm
Tilt 

303/612Nm

Dakimum Increment 0.001°

İndeksleme 
Hassasiyeti

Döner 
20sec

Tilt 
60sec

Tabladaki Maksimum 
İş Yükü

0-30° 
60Kg

30-90° 
40Kg

Sürüş torku 72Nm

Kompakt 5. Eksen Gurubu
Tabla Çapı -  Ø90 ~ 200mm
Sıkma Momenti -  205 ~ 612Nm
Dönme hızı - 11.1 ~ 44.4dak¯¹

Orta Ölçü 5. Eksen Gurubu
Tabla Çapı -  Ø230 ~ 350mm
Sıkma Momenti -  490 ~ 4900Nm
Dönme hızı - 5.5 ~ 33.3dak¯¹

TRIAG
NIKKEN, Triag’ın tüm iş tutma ürünleri ve aksesuarları 
için onaylı bayisidir. Ürün yelpazesi geniştir ve 
herhangi bir parça veya gereksinim için artırılmış 
kapsam ve imkanlar sağlar.

5. Eksen CNC Döner Tablalar
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5AX-1200 Büyük 5. Eksen Tabla

Tabla Çapı 1200mm

Sıkma sistemi Hidrolik 

Sıkma Momenti
Döner 

14700Nm
Tilt 

19600Nm

Dakimum Increment 0.001°

İndeksleme 
Hassasiyeti

Döner 
20sec (±5)

Tilt 
60sec (±10)

Tabladaki Maksimum 
İş Yükü

0-30° 
2500Kg

30-90° 
1500Kg

Sürüş torku 3168Nm

5AX-DD100AF Doğrudan Tahrikli 5. Eksen Tabla

Tabla Çapı 90mm

Sıkma sistemi Hava

Sıkma Momenti
Döner 
75Nm

Tilt 
205Nm

Dakimum Increment 0.001°

İndeksleme 
Hassasiyeti

Döner 
20sec (±5)

Tilt 
60sec (±10)

Tabladaki Maksimum 
İş Yükü

0-30° 
20Kg

30-90° 
10Kg

Sürüş torku
Döner 
35Nm

Tilt 
130Nm

Büyük 5.Eksen Aralığı
Tabla Çapı -  Ø550 ~ 1200mm
Sıkma Momenti -  3430 ~ 19600Nm
Dönme hızı - 5.5 ~ 25dak¯¹

Doğrudan Tahrik 5. Eksen Aralığı
Tabla Çapı -  Ø80 ~ 130mm
Sıkma Momenti -  75 ~ 910Nm
Dönme hızı - 33.3 ~ 200dak¯¹

 ■ Mono blok yüksek performanslı ana iş mili
 ■ İyon nitrürlenmiş sonsuz 

vida dişlisi HV1100
 ■ Özel çelik / karbür sonsuz vida sistemi
 ■ İsteğe bağlı olarak ultra hassas 

indeks doğruluğu 
 ■ Tamamen NIKKEN tarafından 

üretilen bileşenlerden uzun ömürlü 
dayanıklılık ve performans

 ■ İsteğe bağlı iş parçası tutma imkanı

ÖZELLIKLER Genişletilmiş Kapsam
Üretkenliğinizi daha da artırmak için, standart döner 
tabla yelpazemize ek olarak, çok milli seçenekler 
de sunuyoruz. Hem tek eksenli hem de çift eksenli 
döner tablalarımız için mevcut, her talebe uyacak 
geniş bir çap ve aralık yelpazesine sahibiz.

5. Eksen CNC Döner Tablalar
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TAKIM YÖNETİMİ

Takim Yönetimi

Elbo Controlli NIKKEN ile stratejik işbirliğimiz, 
işletmelerin zamandan ve paradan tasarruf 
etmek için süreçleri düzene koymasına olanak 
tanıyan eksiksiz bir 360 Takım Yönetim Çözümü 
geliştirmek için teknik bilgimizi ve uzmanlığımızı 
paylaşmamızı sağladı.
 
Tüm Elbo Controlli NIKKEN Takım Ön Ayar 
Makinaları, standart olarak ağ işlevselliği 
ve varsayılan olarak, ölçülen takım verilerini 
aktarmak için uygun ve basit bir yol sağlayan 
işlem sonrası seçenekleri sunar. Modern CNC 
kontrol cihazlarının giderek daha popüler 
hale gelmesi ve teknoloji ve bulut tabanlı 
çözümlere olan taleple (Endüstri 4.0 odaklı), 
müşterilerimizin takım verilerini kontrol etme ve 
yönetme konusunda giderek artan talebi için bir 
çözüm geliştirdik.

TiD
Takım Kimliği, takım tanımlamasını ve 
geometrik verileri sorunsuz bir şekilde 
yönetmenizi ve kontrol etmenizi sağlar. TiD, 
takım kompesinde bulunan bir veri matris 
etiketini (bir QR koduna benzer) taramak 
ve okumak için ön ayarlayıcıda elde tutulan 
bir tarayıcı kullanır. Benzer bir tarayıcı, TiD 
yazılımının da çalıştığı bir Windows PC’ye veya 
dokunmatik ekran konsoluna bağlı tezgahta 
bulunur.

Bu işlem, takım verilerinin (ölçülen veya teorik) 
TiD veri tabanı içinde merkezileştirilmiş halde 
kalmasını sağlar ve ön ayarlayıcıdan doğrudan 
ilgili takım tezgahındaki takım tablosuna 
aktarılır.

TiD içindeki sezgisel grafik arayüz, formatın 
konfigürasyonuna ve takımın tanımlamasında  
gereken veriler için eşlemeye izin verir.
 

TP32
TP32, üreticiler ve atölyeler için çok yönlü bir 
takım ve stok kontrol sistemi sağlamak üzere 
geliştirilmiş 360 derecelik eksiksiz bir çözümdür. 
TP32, takım tutucuları, kesici takımları, yedek 
parçaları, uçları, sarf malzemelerini ve ilgili tüm 
veri ve bilgileri yönetebilen bir sisteme ihtiyaç 
duyan işletmelerin taleplerini karşılar.TP32, 
temel olarak üretim sürecinin temel bir bileşeni 
olarak takım deposunun yönetimine adanmış 
bir programdır. Böylelikle veriler, tüm bilgilerin 
üretim süreci boyunca tüm üyeler tarafından 
erişilebilir olmasına ve en basit, en yalın ve 
kullanılabilir şekilde sunulmasına izin veren bir 
sisteme eklenir ve yönetilir.

TP32 sayesinde, stok havuzunu hem bir 
yönetim çözümü olarak hem de tek tek 
bileşenlerin yapısı ve montajından sorumlu 
ekipler için tam kontrol altında tutmak 
mümkündür. Bu şekilde, herkes, bireysel 
parça ve montaj yönetimine (stok değerleri, 
tedarikçilerden sipariş yenileme siparişi, vb.) 
Dahil olmak üzere etkili üretim için gerekli tüm 
gerekli bilgilere (bileşen kullanılabilirliği, montaj 
doğrulaması, vb.) Sahiptir.
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En yeni nesil makinelerimiz için yepyeni bir otomatik 
ölçüm sistemi sunuyoruz. Hem Hathor 6A hem 
de E46LA modellerine dahil edilen patentli tahrik 
sistemi, ölçüm fonksiyonu seçildiğinde otomatik 
olarak devreye girer. Otomatik ölçüm fonksiyonunun 
dönüş hızı, ölçülen takımın mevcut çapına göre 
yazılım tarafından hesaplanır ve uygulanır.
 
Bu, dönme hızının, sabit bir dönme hızı kullanmak 
yerine, takımın belirli çevresine dayandığı anlamına gelir. 
Ayrıca, her kesme kenarının maksimum pozisyonuna 
yaklaşıldığı zaman, yazılım otomatik olarak iş milinin 
hızlanmasını ve yavaşlamasını kontrol eder ve her 
kesme kenarı için kesin bir ölçüm yapılmasını sağlar. 
Benzer sistemler bize sadece mevcut eksen konumuna 
bağlı olarak yalnızca bir sabit dönme hızı verir - yani 
tek  takım ile ön ayar cihazı arasında ilişki yoktur.

En son ön ayar makinası 
gelişmeleri

Ön ayarın İlkeleri
Tek tek takımların ve düzeneklerin ölçümü, bir takım 
tezgahının ve takımlarının etkin bir şekilde çalışması 
için bir gerekliliktir. Tüm CNC Tezgahlar ve bir dereceye 
kadar manuel tezgahlar, her takımın uzunluğu ve çapı 
için ofset değerleri veya referanslara ihtiyaç duyarlar. 

Tarihsel olarak normal uygulama, çeşitli yöntemler 
kullanarak takım tezgahları üzerinden referanslar 
oluşturmaktı – iş parçası / fikstür, bir tür ölçü aleti veya 
bir prob / lazer. Takım tezgahları metal keserek ve parça 
üreterek para kazanır, takım tutucularını ve montajları 
ölçmez. Bu nedenle, modern bir üretim tesisinde, bir 
ön ayar makinesini bulundurmak çok önemlidir.

Geleceği Ölçmek 
NIKKEN Kosakusho Works Limited ve Elbo Controlli 
SRL şimdi küresel bir Stratejik İttifakın parçasıdır. Her 
iki şirket de uzun süredir devam eden bir sinerjiye 
sahiptir ve bu güçlendirilmiş ilişki, iki teknoloji ortağının 
hem ürünlerini hem de çözümlerini “Birbirine Daha 
Yakın” olarak yapmasını ve ilerletmesini sağlar.

Takım Ön Ayarlayıcılar
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E46LA ve YENİ E68LA Otofokus
 ■ Tek ağızlı takımlar için 
otomatik arama ve ölçüm 

 ■ Çok kenarlı kesici ölçümü: 
otomatik tanıma ve ölçüm her tek 
kesme kenarının iş milinin tam bir 
deviri sırasında tespiti şeklindedir. 

 ■ X, Z veya her iki eksende, 
ölçülen değerlerin tolerans 
dışı olup olmadığının 
tanınması ile elde edilmesi 

 ■ İş milinin tam bir devri ile kesin 
olarak en büyük olçüyü yakalama. 

 ■ Sonuçlar, hızlı bir yorum veya 
baskı için grafik biçiminde hızlı 
bir şekilde görselleştirilir.

 ■ Seçilen kesici üzerinde 
doğrudan konumlandırma için 
tek ölçüm seçme imkanı. 

 ■ DXF profil oluşturma 
fonksiyonu: otomatik olarak 
bir DXF çizimi oluşturmak için 
iş milinin bir devirlik otomatik 
dönüşü sırasında geliştirilen 
ve oluşturulan geometri.

E46LAIS ve YENİ E68LAIS Otofokus
 ■ İkili İşletim Sistemlerine 
sahip YENİ elektronikler.

 ■ HD İkiz Dokunmatik Ekran sistemi 
ile YENİ operatör arayüzü.

 ■ Elbo Controlli NIKKEN TP32 
“360 Derece” Takım Yönetim 
sistemi standart olarak mevcut. 

 ■ Elbo Controlli NİKKEN Takım 
Kimliği standart olarak mevcut. 

 ■ E68LAIS ön ayar cihazı, YENİ 
X ve Z ekseni servo tahrikli 
hareket sistemine sahiptir. 

 ■ E68LA IS ön ayar cihazı CN olarak 
hazırdır (gelecekteki yazılım 
güncellemesi tam otomatik “CNC” 
takım ölçümü sağlayacaktır). 

HathorAltı A, E46LA, E46LTWA Otofokus
 ■ Otomatik odaklama fonksiyonu: makinenin takımları otomatik 
olarak ölçmesini sağlayan tüm yeni çalışma modu ve yeteneği

 ■  Kesme kenarının otomatik olarak tanınması ile 
X ve Z değerlerinin elde edilmesi 

 ■ X veya Z ekseni için ölçüm önceliği seçilebilir

 ■ İş milinin tam bir devri ile kesin olarak en büyük olçüyü yakalama

Takım Ön Ayarlayıcılar
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ÖN AYAR CİHAZI KALİBRASYONU
Elbo-Controlli-NIKKEN ürünleri yüksek kalite, doğruluk ve güvenilirlikleriyle 
ünlüdür. Proaktif bakım performansı koruyabilir, ömrü uzatabilir ve 
teknisyenlerimize erken sorun belirleme fırsatı sağlayabilir.

Servis ve kalibrasyonumuz şunları içerir:

 ■ Tam işlevsellik kontrolü

 ■ Gerekirse geometri kontrolü ve ayarı

 ■ Yazılım yükseltmesi (daha yeni bir sürüm mevcutsa)

 ■ Sertifikalı tam kalibrasyon

YENİLEME
Yenileme, yeni ekipmanlara yatırım yapmak için uygun maliyetli 
bir alternatiftir, performans ve verimlilik seviyelerinize ek masraf 
veya kurulum için bekleme süresi olmadan bir artış sağlar. 

Uzman servis mühendislerinden oluşan bir ekibimizle, tüm yenilemelerin en 
yüksek standartta olmasını sağlıyoruz. Depo stokumuzdaki 1 milyona yakın 
parça imkanı ile, ekip tüm mekanik yeniden yapılandırmaları gerçekleştirmek için 
donatılmıştır ve döner Tablayı orijinal duruma ve performansa yakın hale getirir. 

SERVIS
NIKKEN ürünleri yüksek kalite, güvenilirlik ve sağlamlıklarıyla ünlüdür; 
yıllık bir bakım, müşterilerin yatırımlarının ömrünün korunmasına ve 
beklenmeyen arızalara karşı koruma sağlanmasına yardımcı olacaktır. 
Proaktif bakım üretkenliği korur ve tamamen eğitimli, uzman teknisyenlere 
sorunların işaretlerini erken belirleme ve buna göre tepki verme fırsatını 
sunar. Bunun, onarım gerekli oluncaya kadar beklemekten daha uygun 
maliyetli olduğu ve aşırı atık parçaları azalttığı kanıtlanmıştır. 

ONARIMLAR
NİKKEN’DE, uzman servis mühendisleri ve profesyonel destek personelinden 
oluşan kararlı bir ekibe sahip olmakla gurur duyuyoruz, bu da müşterilerimize 
herhangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda hızlı bir yanıt vermemizi sağlıyor. 

Tüm müşterilerimize telefon üzerinden ücretsiz ve e-posta desteği sunarak, aksaklık 
süresinden kaçınmanın önemini biliyoruz. Yerinde bir ziyaret gerektiriyorsa, özel 
servis mühendislerimiz, yeni bir parça ve kurulum için minimum bekleme süresi 
sağlayarak, 1 milyona yakın depo stoklarımıza doğrudan erişime sahiptir.

 Profesyonellerimiz küçük tamiratlardan, komple onarım ve mekanik yeniden 
yapılanmalara kadar her şeyi gerçekleştirebilecek donanıma ek olarak, tezgâh kablo 
değişikliğinden farklı kablo üretimine kadar elektrik desteği konusunda eğitilmişlerdir. 

SERVIS VE ONARIMLAR
Servis ve Onarımlar


