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Optymalizacja 
obrabiarek



Optymalizacja procesów technologicznych

Work Holding
Kompleksowy asortyment wieloosiowych systemów NIKKENa, oparty na 4 i 5-cio osiowych stołach 
obrotowych, pozwala na realizację złożonych procesów technologicznych.

Zunifikowane rozwiązania pozwalają na korzystanie z dostępnych na rynku standardowych systemów 
mocowania.

Przy współpracy z ELBO CONTROLLI, firma NIKKEN oferuje pełny zakres urządzeń kontrolno – pomiarowych 

Wspomaganie produktywności
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do wyznacznia geometrii i zarządzania zasobami narzędziowymi.



Systemy narzędziowe
Stoły obrotowe 
Firma NIKKEN zapewnia szeroki zakres produktów, umożliwiający 
stworzenie elastycznej, wieloosiowej obrabiarki, niezbędnej do 
realizowania zaawansowanych operacji obróbki, potrzebnej w 
wysoce konkurencyjnym rynku.

Nasza oferta stołów 4 i 5 osiowych, daje możliwości produkcji 
części w jednym cyklu, poprawiając wydajność i produktywność 
obrabiarek. 

Szeroki asortyment produktów NIKKENa w połączeniu z fachową 
wiedzą techniczną, szkoleniami i serwisem posprzedażnym, 
pozwala naszym klientom skutecznie konkurować na globalnym 
rynku.

Zaawansowane systemy 
narzędziowe Interfejs
W szerokim asortymencie produktów, NIKKEN oferuje systemy 
narzędziowe „taper & face contact”, gdzie oprawa oparta jest we 
wrzecionie na stożku i kołnierzu jednocześnie.

System nazwany  „2-lock” 

zapewnia dodatkową sztywność opraw, co umożliwia 
optymalizację parametrów skrawania i zwiększenie żywotności 
narzędzi.

Rozwiązania 
wrzecionowe
Oferta głowic frezerskich kątowych umożliwia 
wykonanie dodatkowych, złożonych operacji 
frezowania.

Rozwiązania NIKKEN-ALBERTI umożliwają 
zastosowanie adapterów wrzecion o prędkościach do 
60,000 obr/min., rozszerzając możliwości maszyn o 
stosowanie mikronarzędzi.
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Optymalizacja procesów technologicznych

Stoły obrotowe
NIKKEN Kosakusho Works Limted, w rocznie produkuje około 3500 
stołów obrotowych, tylko w fabryce w Japoni i zatrudnia ponad 550 
pracowników na całym świecie. Firma NIKKEN zdobyła i utrzymuje 
reputację producentów wysokiej jakości produktów i wykazuje całkowite 
zaangażowanie we wsparcie swoich klientów.

Nasza wyjątkowa konstrukcja stołu zapewnia niezrównaną wydajność 
i niezawodność a nasze produkty są w pełni obsługiwane przez nasz 
zespół fabrycznie przeszkolonego zespołu serwisowego.

Nasze stoły obrotowe są w pełni dopasowane do obrabiarek OKUMA 
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 Model maszyny 4-ro osiowy stół obrotowy 5-cio osiowy stów obrotowy
MB-46VAE
MB-46VBE CNC202OSP4  5AX-130OSP4
GENOS M 460-VE 
MB-56VAE 
MB-56VBE  CNC260OSP4  5AX-201OSP4
GENOS M 560-V 
MILLAC-44V II CNC202OSP4(FA)  5AX-130OSP4(FA)
MILLAC-468V II CNC260OSP4(FA)  5AX-201OSP4(FA)
MILLAC-561V II CNC260OSP4(FA)  5AX-350OSP4(FA)
MILLAC-611V II CNC401OSP4(FA)  5AX-350OSP4(FA)
MILLAC-761V II CNC401OSP4(FA)  5AX-350OSP4(FA)
M-852V II CNC501OSP4(FA)  5AX-350OSP4(FA)
M-1052V II CNC601OSP4(FA)  5AX-350OSP4(FA)

Tabela kompatybilności



Stoły obrotowe
Unikalna konstrukcja

Odlew
Stoły obrotowe NIKKEN bazują na odlewach z żeliwa 
szarego o wysokiej gęstości. Korpusy są odprężane 
przed operacjami wykańczającymi, co zapewnia 
większą stabilność, niski poziom zniekształceń 
odlewu, wysoką wytrzymałość i sztywność.

Łożyska i uszczelnienie
Niezależny zestaw łożysk wałeczkowych, oporowych i 
tocznych, zapewnia wysoką sztywność, współosiowość 
i wysoki poziom tłumienia drgań. Wewnętrzna bieżnia 
łożyska wytwarzana jest ze stali hartowanej (HRC58-
60), a płyta czołowa łożyska jest uszczelniona 
specjalnym teflonowym pierścieniem, zapobiergając 
przenikaniu wilgoci.

Przekładnia
W stołach z przekładnią NIKKEN używa 
opatentowanej śruby ślimakowej z węglika 
spiekanego, osadzonej w mimośrodowej 
obudowie, dopasowanej do stalowej, 
hartowanej ślimacznicy (HV1100). Zapewnia 
to minimalne zużycie przekładni w 
porównaniu do tradycyjnych konfiguracji 
stalowo-brązowych, gwarantując najwyższą 
dokładność i trwałość przekładni.

Technologia Industry 4.0

Firma NIKKEN przoduje, wykorzystując 
technologię opartą na chmurze 
obliczeniowej  do uzyskiwania dostępu 
do dużych ilości danych przez cały 
okres użytkowania naszych produktów. 
Zapewniamy zgodność z wymogami 
Industry 4.0.

Możliwość wykrywania jak również 
przewidywania awarii, jest głównym 
dążeniem do optymalizacji czasu pracy 
maszyn. Mając na uwadze ten cel, 
stworzyliśmy NIKKEN I.O., kompaktowy 
system monitorowania, zaprojektowany 
dla naszych stołów NC.

Dzięki zamontowaniu szeregu 
czujników wewnątrz naszych stołów 
obrotowych, które bezprzewodowo 
wysyłają dane w czasie rzeczywistym, 
NIKKEN I.O. oferuje kompleksowy 
zakres monitorowania, w tym:

Pomiar luzu, wykrywanie kolizji, 
monitorowanie stanu oleju i zużycie 
energii.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat technologii INDUSTRY 4.0, skontaktuj się:
enquiries@nikken-world.com

Presetters Angle Heads 4th Axis Tables 5th Axis Tables
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Stoły obrotowe
Stoły NC firmy NIKKEN oferują niezrównaną jakość i wydajność, optymalizują 
produkcję i mogą być konfigurowane dla wszystkich typów centrów obróbkowych.

NIKKEN oferuje szeroki wybór czwartych i piątych osi, które można łatwo 
skonfigurować do różnorodnych rozwiązań mocowania detalu. Oferta składa się 
ze stołów przekładniowych, które mogą być sterowane bezpośrednio z obrabiarki 
lub z naszego własnego systemu sterowania Alpha21, jak i stołów z napędem 
bezpośrednim gdzie stosowane są silniki momentowe.
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Optymalizacja procesów technologicznych



Stoły obrotowe
Standardowe stoły obrotowe
NIKKEN oferuje obszerny asortyment stołów do maszyn pionowych 
gdzie  średnice wrzecion wykonywane są  zakresie od 105mm do 
1600mm, a silnik można montować z lewej, z prawej strony lub z tyłu, 
aby zapewnić możliwość montażu w najbardziej odpowiedniej pozycji.

Opcje wyposażenia:

 ■ wbudowane złącza obrotowe,
 ■ bezpośrednie enkodery pomiarowe,
 ■ system szybkiej wymiany„zero point“,
 ■ imadła maszynowe,
 ■ podpierane belki obrotowe,
 ■ modułowe systemy mocowania detalu,
 ■ hydrauliczne, pneumatyczne lub ręczne koniki,
 ■ podpory TAT. 

Serwo
Specyfikacja
Stoły NIKKENa są dopasowane do 
wszystkich systemów sterowania 
oferowanych przez OKUMA:

• OSP

Mogą być również konfigurowane 
z niezależnym sterowaniem 
NIKKEN Alpha21, gdzie kontrola z 
maszyny odbywa się za pomocą 
kodów „M“ lub instrukcji „MACRO 
B“ – umożliwiając programowanie 
kątów bezpośrednio z systemu NC 
obrabiarki.

Stoły „Direct Drive“
Uzupełnieniem oferty NIKKENa jest szereg 
modeli stołów z napędem bezpośrednim, 
które oferują wysoką prędkość obrotową i 
krótkie czasy przyspieszenia/hamowania. 
Nasz model DD-250F-150 zapewnia 
imponującą prędkość 150 obr/min.

Stoły „Big Bore“
Najnowsza generacja stołów „Ultra Big Bore“ 
ma tą samą renomowaną konstrukcję,  gdzie 
wrzeciona wykonane są z powiększonym 
przelotem, zapewniając optymalne 
rozwiązanie dla mocowania wałów.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat stołów obrotowych NIKKEN, skontaktuj się:
enquiries@nikken-world.com

Presetters Angle Heads 4th Axis Tables 5th Axis Tables
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Optymalizacja procesów technologicznych
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Rozwiązania 5-cio osiowe
Firma NIKKEN zajmuje czołowe miejsce w dziedzinie stołów 5-osiowych, dysponujemy 
obszernym asortymentem dostosowanym do centrów obróbczych Okuma. 

Okuma oferuje możliwość maksymalizacji produktywności, łącząc wiele operacji i idealnie 
nadaje się do złożonych, wieloaspektowych części lub komponentów, ze złożonymi 
detalami do obróbki.



Rozwiązania 5-cio osiowe

Stoły 5-cio osiowe
Stoły 5-cio osiowe są idealnym dodatkiem do każdego centrum 
obróbczego OKUMA Idealnie nadają się złożonych części, 
wymagających wielu przemocowań podczas obróbki. Stosowanie 
stołów 5-cio osiowych ogranicza ilość mocowań do minimum, co 
wpływa na poprawę jakości produktów i skraca czasy wykonania 
detali. 

 ■ Wysoka sztywność
 ■ Łatwiejsze odprowadzanie wiórów
 ■ Większa pojemność magazynu narzędzi

Niken offeruje  również rozwiązania 5-cio 
osiowe, w których powierzchnia tarczy stołu 
usytułowana jest w osi obrotu.

Kompaktowe jednostki 5-cio osiowe, ze względu na małe 
gabaryty,  mogą być montowane w pionowej obrabiarce wzdłuż 
osi „Y”.

Złącze
obrotowe 

A (Pallet size)

Raiser block

Cable connectionCentre of the pallet

E

B

C

D

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozwiązań 5-cio osiowych 
NIKKENa, skontaktuj się: enquiries@nikken-world.com

Presetters Angle Heads 4th Axis Tables 5th Axis Tables

Wyposażenie
Dostępna jest szeroka gama 
modułowych imadeł i systemów 
mocowania, które uzupełniają 
rozwiązania NIKKENa.

System mocowania wieloczęściowego “Sputnik”.
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Rozwiązania dla poziomych 
centr obróbczych.
Kolejnym 5-osiowym rozwiązaniem jest połączenie 
montowanego od góry stołu obrotowego NIKKEN 
z paletą osi “B” maszyny poziomej. W takim 
rozwiązaniu zostaje zachowana możliwość 
wymiany palet dzięki wykorzystaniu naszego złącza 
obrotowego.
Ta kombinacja oferuje możliwości 5-ciu osi z 
wszystkimi zaletami poziomej maszyny.



Optymalizacja wrzecion
Zaawansowane systemy narzędziowe
Od wielu lat NIKKEN przoduje w dziedzinie 
precyzyjnego oprzyrządowania maszyn.

Oferujemy pełną gamę systemów, spełniających 
oczekiwane wymagania podczas: frezowania, wiercenia, 
rozwiercania, wytaczania i gwintowania.

Nasze standardowe oprawy zapewniają lepszy niż AT3 
standard dokładności wykonania. Konstrukcja opraw 
chroni wrzeciono przed działaniem drgań i sił skrawania. 
Efekt ten można dodatkowo wzmocnić dzięki systemowi 
NBT, który zapewnia równoczesny kontakt stożka i 
powierzchni czołowej oprawy z wrzecionem obrabiarki. 
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Systyem  narzędziowy NC
Pro End Mill - unikalne narzędzie firmy NIKKEN i 
najlepsze rozwiązanie do frezowania płytkowego do 
średnicy 32 mm. Rozwiązanie to oferuje podwójne 
pasowanie na stożku i kołnierzu oprawy narzędzia 
oraz unikalną technologię antywibracyjną “MD”.

Uchwyt wielofunkcyjny Multi-Lock - wiodące na rynku 
rozwiązanie do narzędzi cylindrycznych o średnicy do 42 
mm. Dostępne w szerokim zakresie długości i średnic. 

Mini-Mini Alpha - Nasze najlepsze rozwiązanie dla 
frezów o małej średnicy do 12 mm. Narzędzia mocowane 
są w tulejkę o specjalnej konstrukcji. Nasza unikalna 
konstrukcja łożyska TiN pozwala na uzyskanie dużych 
sił zacisku bez  odkształceń, maksymalizując sztywność 
i siłę zacisku narzędzia. Dla wysokich prędkości 
wrzeciona oprawy wyrównoważone są do G2,5.

Slim Chuck - precyzyjny standard dla oprawek z 
tuleją zaciskową. Najnowszy uchwyt firmy NIKKEN 
zawiera nakrętkę łożyskową, która w połączeniu z tuleją 
SK 8 stopni, zapewnia niezrównaną wydajność pod 
względem dokładności, powtarzalności i sztywności. 
Szeroka gama długości opraw zapewnia całkowitą 
elastyczność dla wszelkich precyzyjnych zastosowań.

Zero Fit - Nasze rozwiązanie zwiększające dokładność. 
Oprawy tego typu posiadają regulację bicia dając 
możliwość uzyskania wartości 0-2um/obr narzędzia. 
Zdecydowanie zalecamy takie rozwiązanie w przypadku 
precyzyjnych operacji, takich jak rozwiercanie, 
gdzie bicie narzędzia ma kluczowe znaczenie.

Wytaczadła modułowe RAC (25mm-580mm) - nowy 
system wytaczania RAC firmy NIKKEN oferuje podwójne 
krawędzie tnące osadzone w ultraprecyzyjnych 
ząbkowanych wkładkach, zapewniając wysoką 
kulturę pracy narzędzia w wytaczaniu zgrubnym i 
bardzo dobrą jakość powierzchni obrabianej.

Wytaczadła modułowe ZMAC (16mm-180mm) - Nasz 
najnowszy ZMAC wyznacza nowe standardy w dziedzinie 
wytaczania precyzyjnego. Nowa konstrukcja kasety 
pozwala na łatwą regulację mikronów, podczas gdy 
konstrukcja głowicy ZMAC zapewnia, że krawędź tnąca 
jest zawsze podtrzymywana przez korpus wytaczadła 
w celu zapewnienia maksymalnej sztywności. Ta 
kombinacja ułatwia osiągnięcie wysokiej dokładności 
wymiarowej i doskonałych wykończeń powierzchni.

Wytaczadła modułowe z odczytem cyfrowym 
EMAC  - nasz nowy system EMAC wykorzystuje 
głowicę cyfrową z serią akcesoriów i wytaczaków 
do precyzyjnego wytaczania 6-110 mm i oferowany 
jest w jednym standardowym. Regulacja wytaczadła 
odbywa się za pomocą śruby mikrometrycznej a 
wartości odczytywane są na wyświetlaczu LCD.

Pro End Mill

Multi-Lock Milling Chuck

Multi-Lock Milling Chuck

Mini-Mini Advanced

Mini-Mini Advanced

Slim Chuck

Slim Chuck

Zero Fit

RAC Modular Boring

ZMAC Modular Boring

EMAC-Digital Boring

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zaawansowanych systemów narzędziowych 
NIKKENa, skontaktuj się: enquiries@nikken-world.com

NC Tooling NICe Video Full Video
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Rozwiązania wrzecionowe
Głowice kątowe
Dzięki 35-letniemu doświadczeniu i ponad 50 000 zainstalowanych produktów 
z rodziny NIKKEN-ALBERTI, możemy zaoferować szeroką gamę głowic 
kątowych i osprzętu rozszerzającego funkcjonalność centrum obróbczego. 
Niezależnie od tego, czy chodzi o zwiększenie wyjściowej liczby obrotów 
wrzeciona, czy o obróbkę wewnętrzną, której nie można osiągnąć innymi 
sposobami, NIKKEN posiada właściwe rozwiązanie do jego realizacji.

Wszystkie korpusy są wykonane ze stabilizowanego żeliwa sferoidalnego 
GS600, aby lepiej pochłaniać wibracje i zapewnić wyższy poziom 
stabilności termicznej, dodatkowo wzmocniony matowym chromowanym 
wykończeniem. Wyprodukowany w technologii “traconego wosku” korpus, 
zapewnia najwyższy poziom czystości i stabilności. Dzięki temu NIKKEN-
ALBERTI może produkować lżejsze konstrukcje kompaktowe z konieczną 
sztywnością, aby sprostać wymogom  najbardziej wymagających aplikacji.

Głowice dostarczane są w walizce narzędziowej wyposażonej w klucze, 
instrukcję obsługi, certyfikat i blok-stoper według specyfikacji maszyny.
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Głowice kątowe
Standardowe i uniwersalne 
głowice kątowe
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Turboflex Speed Increaser 20/30/60.000 obr./min.
Głowice Turboflex firmy NIKKEN wykorzystują 
wysokoobrotowy niezależny silnik 
pneumatyczny (wrzeciono obrabiarki pozostaje 
statyczne). Te głowice oferują wysokie prędkości 
wyjściowe i długie cykle pracy, idealnie nadają 
się do narzędzi o małej średnicy, gdzie aplikacje 
wymagają dużych prędkości wrzeciona.

Integracja

Głowice Turboflex i Slimline 90º
Seria Turboflex & Slimline oferuje możliwość 
zwiększenia prędkości obrotowych wrzeciona.

Głowice Turboflex napędzane są przez powietrze dostarczane 
przez wrzeciono lub stop-blok, wrzeciono obrabiarki jest 
statyczne, nie obraca się, a prędkość wyjściowa jest 
ustalana przez silnik pneumatyczny. Opcje Turboflex oferują 
długie cykle pracy - do 500 godzin ciągłej pracy.

Głowice slimline są napędzane za pomocą 
prędkości obrotowej wrzeciona obrabiarki,. Release stroke 

Corsa di sgancio 
Entriegelungsbolzen
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Zestaw przygotowania powietrza 
do systemu Turboflex

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat głowic NIKKEN-Alberti prosimy o kontakt: 
enquiries@nikken-world.com

Presetters Angle Heads 4th Axis Tables 5th Axis Tables

Zapewniamy stop-bloki dla 
najnowszej gamy maszyn OKUMA. 
Te produkty są dostępne dla 
głowic mechanicznych i Turboflex 
(napędzanych powietrzem).
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NIKKEN oferuje szeroką gamę 
standardowych i uniwersalnych 
głowic kątowych, są one 
przeznaczone do integracji z 
magazynem narzędzia obrabiarki, 
zwiększając możliwości dowolnej 
standardowej obrabiarki 3-osiowej.

Dostępna jest szeroka gama 
głowic do wyboru i zintegrowana 
za pomocą standardowego 
podwójnego bloku ogranicznika 
wrzeciona, głowice są teraz 
dostępne z wyjściem NIKKEN SK.

Dostępne są również opcjonalne 
wykonania, takie jak możliwość 
doprowadzenia chłodziwa przez 
narzędzie, lub wykonanie specjalnych 
adapterów mocujących.



Opcje produktywności
Urządzenia kontrolno-pomiarowe 
ELBO CONTROLLI - NIKKEN oferuje szeroką gamę rozwiązań 
scentralizowanego ustawiania narzędzi. Pojedyncza konfiguracja 
narzędzi może być używana dla wielu maszyn i typów wrzecion.

 ■ Inspekcja narzędzia - sprawdzanie i kontrola geometrii w celu określenia 
zużycia narzędzia i zminimalizowania niezgodności wyrobów

 ■ Bezdotykowy pomiar narzędzi zapobiega uszkodzeniu 
narzędzia skrawającego i wrzeciona maszyny

 ■ Pomiar narzędzia odbywa się poza obrabiarką, np. podczas pracy 
obrabiarki, co znacznie redukuje czasy wykonania detalu. 
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E460N

Gotowy do pracy w sieci 
E460N Preseter narzędzi kompletny z wrzecionem ISO i 
trzpieniem wzorcowym

Cechy:
 ■ Granitowa kolumna i podstawa

 ■ Kamera cyfrowa

 ■ Wymienne wrzeciono z zaciskiem próżniowym

 ■ Zarządzanie narzędziami z uniwersalnym 
generatorem pliku NC.

Zakres pomiaru Średnica 400 mm
Długość  600 mm 

Wymienne wrzeciono ✔

Kontrola krawędzi skrawającej ✔

Inspekcja narzędzi ✔

Zgodny z drukarką etykiet ✔

Przesyłanie wyników pomiaru przez sieć ✔

Zarządzanie narzędziami ✔

E346i

Poziom podstawowy
E346i Presetter narzędzia kompletny z 
wrzecionem ISO i trzpieniem wzorcowym

Cechy:
 ■ Granitowa kolumna i podstawa

 ■ Kamera cyfrowa

 ■ Wymienne wrzeciono

Zakres pomiaru: Średnica 340 mm
Długość 460 mm

Wymienne wrzeciono ✔

Kontrola krawędzi skrawającej ✔

Inspekcja narzędzi ✖

Zgodność z drukarką etykiet ✔

Przesyłanie  wyników przez sieć ✖

Zarządzanie narzędziami ✖

NIKKEN KOSAKUSHO WORKS LIMITED i ELBO CONTROLLI SRL, jeden z głównych dostawców w dziedzinie 
Tool Presetting, Inspection i Tool Management Systems, z przyjemnością ogłaszają, że rozpoczęli nowy globalny 
sojusz strategiczny.

Skontaktuj się aby dowiedzieć się, w jaki sposób NIKKEN może poprawić Twoją produktywność:  
enquiries@Nikken-world.com
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CAT-PL-OEM-OKU-01Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji w dowolnym momencie.

NIKKEN Innovation Centre Europe (NICe) 
Advanced Manufacturing Park, Brunel Way 
Rotherham, South Yorkshire S60 5FS

Telephone: +44 1709 366306

www.nikken-world.com

Zeskanuj informacje o (NICe) naszym 
Europejskim Centrum Innowacji

NC Tooling NICe Video Full Video


