
 Koch pora- ja tapinlyöntikone 
  Malli:           Sprint-PTP-Smart 

Valmistaja:  Gerhard Koch Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, Saksa 

 

 
Koneen toiminnan kuvaus: 

SPRINT-PTP-koneessa on 2 työtasoa. 2 kappaletta voidaan laittaa toisistaan                                          

riippumatta työpöydille (a kappaleen max. leveys: 600 mm). 

Yksittäiset kappaleet, joiden leveys on max. 1200 mm, laitetaan yksitellen 

koneeseen.  

Kappaleiden pituus yli 1200 mm voidaan asettaa koneeseen laskemalla keskivaste ja 

toisen pään sivuvaste alas ja porata 1200 mm työalueella. 

Koneella voidaan porata ja lyödä poratappi. 

Soveltuu erityisen hyvin pienille sarjoille koska aseteajat minimaaliset helpon 

ohjelmoinnin ja liimansyötön helppokäyttöisyyden vuoksi.  

 

Kappalemitat peruskoneessa: 

 Pituus    200–800   mm 

 Leveys    20–1200  mm 

 Paksuus pysty ja vaakaporauksessa 14–45  mm 

 Paksuus vaakaporauksessa 14–45 (60)   mm 

(pystyporan terä ja pystyporan puruhuuva irrotettuna) 

 

Koneen perusvarustus: 

- horisontaali pora-asema 

- liimoitin- ja tapinlyöntiasema 

- tärykuljetin tapeille 

- liimapumppu 1:1 painesuhteella (liimalle  n 700 mPas asti) 

- 1200 mm leveä työkappaleen aluspöytä 

- 1 vaste oikealla ja vasemmalla 

- mekaaninen numeronäyttö porauskorkeuden säädölle (työkappaleen paksuus) 

  maksimi porauskorkeus pöydän pinnasta 35mm. 

- työsyklin käynnistys painonapilla / työalue 

- työkorkeus 900 mm 

- CE-paketti 

 



Kappaleen kiinnitys: 

4 kappaletta kappaleen kiinnipitosylinteriä.  

Kiinnipitosylintereillä automaattinen aktivointi annetun kappaleen leveyden mukaan.  

Sylintereillä yhteinen korkeussäätö sekä itsenäinen leveysaseman säätö. 

 

4-Kappaleen työstö    
Keskivaste 4 kappaleen työstöä varten, leveämpien kappaleiden  

työstössä keski- ja päätyvasteet laskettavissa alas.. 

   
 

 

 

Vaakapora-aseman varustus: 

 
1 kpl Porayksikkö 

varustettu poramoottorilla 0,9 kW, 7.200 1/min. kaksoistoimisella 

sylinterillä, lineaarijohde 

Poraussyvyyden säätö max 28 mm, mekaaninen numeronäyttö 

1 kpl 8x70 mm pora, istukan halk.  10 mm, poratapinreiän puhalluspuhdistus. 

 

Puruimuliitäntä: 1 x   60 mm 

 

Pystypora-asema:     
1 kpl itsenäisesti ohjattua porausasema 

porausetäisyys levyn reunasta  5-45  mm  



purunpoistohuuva 

poramoottorin teho  0,9  kW 

poraus syvyys max  30  mm 

Pyörimisnopeus   9.000 1/min 

max poran halkaisija   20  mm 

istukan halk.    10 mm 

poran pituus    70  mm 

minimi kappaleen pituus   200  mm 

 

 

Liimoitin- ja tapinlyöntiaseman varustus: 

1 kpl Koch suurnopeus-tapinlyöntityökalu no 32 

 

- tapin halk.  8 mm 

- tapin pituus                       30 - 35 mm 

- tapin ulostulo               7 - 14 mm (säädetty 14 mm) 

 

Poratapin toleranssit: 

- tapin pituus: +/-  1 mm 

- tapin halk.  +0,1 / -0,2 mm 

 

1 kpl tärykuljetin jossa automaattinen käynnistys tapinlyönnin ollessa käytössä.  

 

Peili tärykuljettimeen  
Jolloin poratappien määrää voidaan tarkastaa lattiatasolta. 

  

Elektroninen liimamäärän valvontajärjestelmä ELC (patentoitu) 

Liimamäärä säädetään ohjelmasta millisekunteina (ruiskutusaika). 

Liimajärjestelmä ei vaadi päivittäistä puhdistusta koska systeemi on täysin suljettu. 

Ennen liimansäätöventtiiliä on asennettu valvontalaite. Jokaisen työtahdin 

(liimanruiskutuksen) aikana järjestelmä mittaa liiman liikkeen. Jos päälle kytketty 

liimaventtiili ei ruiskuta yhtään liimaa, pysäyttää kone käynnissä olevan työsyklin ja 

ilmoittaa ohjauskaapista kyseisen liimaventtiilin. 

ELC järjestelmään eivät porauksessa syntyneet lastut aiheuta häiriöitä koska 

järjestelmä kontrolloi järjestelmän sisällä olevaa liiman liikettä.  

Järjestelmä on Kochin vastaus ISO 9000-laatujärjestelmän vaatimuksiin myös 

liimajärjestelmän osalta. 

 

- 1 x elektroninen liimanvalvontajärjestelmä ELC  

   liimaventtiiliä kohden: 

 

Koneen ohjaus: 

KOCHIN numeerinen asemointiohjaus PC:n avulla 

 

- KochWop Parametrinen ohjelmointi 

 

Windows 7 käyttöjärjestelmä 
- VGA näytönohjainkortti 

- 15” tuuman kosketusnäyttö 

- Sarja- ja USB liitäntä 



- Kaikki komennot ja koneen ohjauskäskyt voidaan syöttää kosketusnäytöltä 

- Helppo suomenkielinen ohjelmointi grafiikalla  

- Perusvarustukseen kuuluu 1 asemointimoottori, jolla asemointi säädetään. 

- On line-liitäntämahdollisuus verkkoon, sis verkkokortin 

- Ohjelman toimistoversio Windows 7 ympäristöön 

- Ohjauksessa videotoiminta jolla näytetään elokuvana esim. liimasuodattimen 

puhdistus, viallisen poratapin poisto tapinlyöntityökalusta. 

 

 

Keskusvoitelu 
Manuaalikäyttöinen keskusvoitelujärjestelmä.  

 

 

Lisävarusteet jotka sisältyvät hintaan:   

 

Lisäpuristussylinterit / 4 kpl    
1kpl lisäpuristussylinteri, vakiokoneessa yhteensä 4 kpl  

puristussylintereitä. Kiinnipitosylintereillä automaattinen 

aktivointi annetun kappaleen leveyden mukaan.  

Sylintereillä yhteinen korkeussäätö sekä itsenäinen  

leveysaseman säätö. 

Yhteensä 8 kpl 

 

Etäkäyttö Premium Remote Support     
Teleservice internetin kautta. 

Sisältää verkkokortin ja ohjelmistolisenssin.  

Asiakas hankkii nopean internetyhteyden (nopeus 192 kbit/sec) 

 

 

 

Kapasiteetti: lastulevy ja 8 mm tappi: Kapasiteetti:  Lastulevy ja 8x30 mm tappi: 

Asemointi + poraus + puhdistuspuhallus  

+ liimoitus + tapinlyönti   

32 mm vakiojaolla alle 1 sek. 

 Kapasiteetti pienenee mikäli CNC korkeus tai 

syvyys asemointeja porausten välillä 

 

 

Koneen väri:    Valkoinen, RAL 9002 

Kokonaisliitäntäteho:  N. 4 kW, 380 V, 50 Hz, 3-vaihe 

Paineilmaliitäntä:  1 x R 3/4” sisäkierteellä, 7 bar 

Ilman kulutus:  N. 20 l / työtahti 

Purunpoistoliitännän nopeus: N. 30 m/sek. 

 

Koneen mitat koneen varustuksesta riippuen 

Pituus:   n. 1400  mm 

Leveys:   n. 2930  mm 

Korkeus:   n. 2525  mm 



Nettopaino n.  850 - 1000 kg 

 

 

 
 
 


