ma¿ini unelte

AZK – 20 ani pe pia¡a ma¿inilor CNC
de mici dimensiuni
În 7 iunie 2014, compania cehå
AZK a aniversat 20 de ani de la
momentul lansårii pe pia¡å a primei
ma¿ini de frezat cu comandå numericå.
Ceremonia s-a desfå¿urat la
Observatorul Astronomic din Uhersky
Brod, institu¡ie al cårui membru de
onoare este fondatorul companiei
AZK, Dl Zbynek Kaisler.

Povestea AZK începe în 1994
când, în calitate de dealer
KEYCREATOR ¿i SURFCAM, fiind
nevoiti så depaneze programe NC,
så digitizeze ¿i så producå modele,
¿i-au pus problema så dezvolte o
ma¿inå de frezat în 3 axe. Urmåtorul
pas l-a reprezentat colaborarea cu
Institutul de Cartografiere al Armatei
din Republica Cehå, pentru care
firma AZK a început så realizeze hår¡i
in relief.
Primul prototip al ma¿inii de
frezat cu comandå numericå, a fost
prezentat la expozi¡ia Computer
Graphics Praga 1995.
Pentru cre¿terea ¿anselor de
vânzare ¿i stimularea interesului
publicului a fost nevoie så se
opereze o serie întreagå de modificåri constructive ale prototipului.
Prima ma¿ina de serie HWT A-442.1, a fost vandutå în 1996,
cu eforturi ¿i mari sacrificii.
A urmat HWT A-653i, o ma¿inå cu indexare la spindle, în 4 axe
excutatå special pentru compania TONAK a.s. ¿i utilizatå la
digitizarea modelelor de pålårii.

Ma¿inile din seriile A ¿i B s-au adresat în
principal aplica¡iilor de tip modele pentru
turnatorii, modele prototip, depanare programe
NC, sau reverse engineering. Cu toate acestea,
ma¿inile nu au putut ¡ine pasul cu exigen¡ele
legate de precizia ¿i viteza de lucru. Prin urmare
a fost nevoie så se dezvolte un nou concept de
ma¿inå ¡inând cont de experien¡ele anterioare
¿i de noile cerin¡e ale pie¡ii. A apårut a¿adar
noua serie HWT C, prima ma¿ina HWT C-442.1
fiind finalizatå în 1999.
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Odatå cu îmbunåtå¡irea tehnicilor de reglaj ¿i måsurare folosite,
a fost posibilå folosirea ma¿inii HWT C în domeniul industrial la
fabrica¡ia electrozilor din grafit pentru electroeroziune.
Începând cu anul 2002 au apårut douå versiuni
ale ma¿inii:
• HOBBY – pentru modele ¿i aplica¡ii mai pu¡in
preten¡ioase.
• PROFI – având o construc¡ie
mult mai rigidå, cu o bro¿å eficien¡å
¿i accesorii op¡ionale. Acest tip de
ma¿ini sunt folosite în special în
aplica¡ii de tip electrozi din grafit pentru electroeroziune, fiind dotate cu sistem eficient de
exhaustare.
În vederea satisfacerii cerin¡elor
clien¡ilor, în 2002 este lansatå
prima versiune a ma¿inii CNC în 5
axe,
folositå
la
fabricarea
electrozilor ¿i a modelelor mai
complexe.
Anul 2011 este anul intrårii AZK pe pia¡a din
România, distribu¡ia fiind asiguratå de ARTEM
GROUP TRADE & CONSULT SRL. În acest
moment, pe pia¡a româneascå existå 5 ma¿ini
AZK, patru dintre ele în versiunea HWT D 442 ¿i
una în versiunea HWT C 442.

Anul acesta a fost lansatå
versiunea TROLL a ma¿inii care
reprezintå un pas important înainte,
caracterizându-se prin:
- Structurå polimer – beton care îi
conferå o stabilitate ridicatå;
- Putere dublå la bro¿å;
- O magazie de scule cu 12 posturi,
putând lucra cu scule cu diametrul
pânå la 20 mm.
Toate aceste calitå¡i plaseazå
ma¿ina în categoria celor capabile så
prelucreze atât materiale moi (cum se
întampla
în
cazul
versiunilor
anterioare), cât ¿i o¡eluri.
În luna octombrie 2014, ARTEM GROUP TRADE & CONSULT va
livra în România prima ma¿inå TROLL, ma¿inå ce se va alåtura unei
ma¿ini HWT D 442 aflatå în dotarea companiei cumpåråtoare încå
din anul 2012.
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