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Paket för fleraxliga svarvar 
 
Med MillTurn paketet kan du programmera 
fleropsvarvar med 1 spindel / 1 vtygsbärare. Kortfattat 
kan man säga att Millturn kombinerar GibbsCAM's 
fräspaket med en svarvmodul. Maskinen kan vara 
konfigurerad med både C / Y / B-axel och därtill ha 
extra funktionalitet såsom detaljfångare, dubbdocka, 
laddare etc. 

"The sky is the limit" 
Beroende på konfiguration kan MillTurn programmera 
enkla 2.5D detaljer eller komplexa 3D friformsdetaljer 
med hjälp av maskinens Y eller C-axel, vilken axel som 
används väljer du efter behov. Även simultan 4-/5axlig 
fräsning kan adderas till MillTurn paketet... det finns 
egentligen inga gränser. 

GibbsCAM MTM 
MTM applikationen är avsedd för maskiner med flera 
spindlar och / eller flera verktygsbärare. I MTM kan du 
bearbeta med flera verktyg samtidigt över en eller flera 
spindlar tack vare vår "sync-manager". MTM maskiner 
finns i en uppsjö olika konfigurationer, vissa maskiner 
kan anses vara fräsmaskiner med svarvfunktion och 
andra kan ses som svarvar med fräsfunktionalitet. 
Gibbs MTM stöder dem alla. 

Obegränsat antal axlar 
Gibbs MTM har utvecklats med dessa komplexa 
maskiner i fokus. Den stöder därför obegränsat antal 
spindlar och verktygsbärare, och kan adapteras mot alla 
CNC styrsystem. Varje maskinapplikation i GibbsCAM är 
anpassad exakt för varje maskin, varje 
programmeringslösning erbjuder kontroll över exakt de 
enheter som din maskin är utrustad med (stöddocka, 
robotladdare, stångaggregat, dubb etc). 

 

Bladbearbetning i svarv med C, Y, och B-axel 

Dockning av detalj från huvudspindel till subspindel 
och svarvning med tiltad B axel samt tiltad subspindel. 

GibbsCAM MillTurn & MTM 

Världens största MTM postbibliotek, 
mer än 1500 postprocessorer för 
avancerade svarvar... 
Ett urval av de maskiner GibbsCAM levererat 
MTM anpassningar till: 
Okuma LT / LB / MacTurn / Multus, Mazak 
Integrex / QuickTurn / Nexus / Multiplex / 
HyperQuadrex, Moriseiki MT / NT, Miyano BNC / 
BNE / ABX, Hitachi Seiki SuperHicell, Traub TNL / 
TNS / TNC, Nakamura WT / WTS / SuperNT, 
Citizen M20 / 32, SMT CC4200, Index C200 / 
G300 / ABC / TNX / TNL, Hardinge Conquest, 
Schaublin 42, Haas TL15/25, Daewoo Puma TT / 
MX, Star, Gildemeister, Tornos Deco-serien.... 


