
KD-612MH/612MHC

Max.prędkość chwytaków (Max. gripper speed)

Centrum obróbcze CNC
Five-side NC boring center

Wysoka efektywność

Wiercenie / Nutowanie / Frezowanie
Drilling / Hogging / Milling

Double gripper and long rail for 
continuous drilling

Automatyczny boczny dociskacz
Automatic Side alinger

TREPAN control unit
Can import dxf. files

Agregaty wiercące : 12 pionowych, 
8 poziomych

High e�iciency

Drilling unit : 12 vertical, 8 horizontal

Podwójny chwytak i długa szyna 
dla nieprzerwanego wiercenia

System sterowania TREPAN. Może 
importować formaty dxf.

Centrum obróbcze CNC
Five-side NC boring center

Wysoka efektywność

Wiercenie / 
Drilling / Hogging / Milling

Double gripper and long rail for 
continuous drilling

Automatyczny boczny dociskacz
Automatic Side alinger

TREPAN control unit
Can import dxf. files

Agregaty wiercące : 12 pionowych, 
8 poziomych

High e�iciency

Drilling unit : 12 vertical, 8 horizontal

Podwójny chwytak i długa szyna 
dla nieprzerwanego wiercenia

System sterowania TREPAN. Może 
importować formaty dxf.

KD-612MH

KN-2312HE
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5500mm

KD - 612MC (Optional)
12V + 10H + 9V

KD - 612M
12V + 8    H + 9V

KN - 2312HE
12V + 8H 

130 m/min

75/30 m/min

3.5 kW

Max. prędkość osi Y Z (Max. speed in YZ axis)

Moc wrzeciona (Power of spindle)

       24V(up)/9V
(down)/16H

Ilość wrzecion (Number of spindle)

Grubość panelu (Thickness of workingpiece)

200-2800 mmDługość panelu (Lenght of workingpiece)

Szerokość panelu (Width of workingpiece) 50-1200 mm

Model

10-60 mm

200-2800 mm

50-1200 mm

10-60 mm

KE-2312HE

12V(up)/8H

35-50(L≤1000)

130 m/min

75/30 m/min

3.5 kW+3.5 kW



35 (L≤1000mm)

Centrum obróbcze CNC
Five-side NC boring center

Główne dane techniczne

Wysoka efektywność

Model

KN-2312HE

Maksymalna prędkość osi
Axis speed (x,y,z)

Moc routera
Router

Agregaty wiercące
Boring unit

Łączna moc
Total power

Grubość panelu
Panel thickness

Długość obrabianego
elementu Panel lenght

Wiercenie / Nutowanie / Frezowanie
Drilling / Hogging / Milling

130/75/30 m/min 3.5 kW 12V2*4

Szerokość obrabianego materiału
Panel width

Rozmiar maszyny
Overall dimension

Double gripper and long rail for 
continuous drilling

Automatyczny boczny dociskacz
Automatic Side alinger

TREPAN control unit
Can import dxf. files

Agregaty wiercące : 12 pionowych, 
8 poziomych

High e�iciency

Drilling unit : 12 vertical, 8 horizontal

/ Main technical data

Podwójny chwytak i długa szyna 
dla nieprzerwanego wiercenia

System sterowania TREPAN. Może 
importować formaty dxf.

Centrum obróbcze CNC
Five-side NC boring center

Główne dane techniczne

Wysoka efektywność

Model

KD-612HSA

Maksymalna prędkość osi
Axis speed (x,y,z)

Moc routera
Router

Agregaty wiercące
Boring unit

Grubość panelu
Panel thickness

Długość obrabianego
elementu Panel lenght

Drilling / Hogging / Milling

130/75/30 m/min 3.5 + 3.5 kW 12*2V + 9V +4*2H 10 - 60 mm 200 - 3000 mm

Szerokość obrabianego materiału
Panel width

50 - 1200 mm

Double gripper and long rail for 
continuous drilling

Automatyczny boczny dociskacz
Automatic Side alinger

TREPAN control unit
Can import dxf. files

Agregaty wiercące : 12 pionowych, 
8 poziomych

High e�iciency

Drilling unit : 12 vertical, 8 horizontal

/ Main technical data

Podwójny chwytak i długa szyna 
dla nieprzerwanego wiercenia

System sterowania TREPAN. Może 
importować formaty dxf.

It works with double head with  symetric borings.
It increases the capasity between 50 to 70 % with 
single head machines.

24 pionowe wiertła
24 Vertical borings 16 poziomych wierteł

16 Horizontal

Żłobienie pod zawiasy
Hinges

Frezowanie
Milling

Dwa agregaty wiercące górne mogą pracować jednocześnie
symetrycznie wiercąc. 
Zwiększa to produktywność od 50 do 70% w porównaniu do 
pojedynczego agregatu górnego

Dane techniczne (Technical data)

Model KD-612MHS

Max.prędkość chwytaków (Max. gripper speed) 130 m/min

75/30 m/minMax. prędkość osi Y Z (Max. speed in YZ axis)

Moc wrzeciona (Power of spindle) 3.5 kW + 3.5 kW

       24V(up)/9V(down)/16HIlość wrzecion (Number of spindle)

Grubość panelu (Thickness of working piece) 10-60 mm

200-2800 mmDługość panelu (Lenght of working piece)

50-1200 mm

Wymiar maszyny (Machine size) 5675 x 2520 x 2190 mm

Łączna moc (Total power) 25.85 kW
Zsynchronizowana praca dwóch oddzielnych
głowic wiercących jednocześnie

Trzy głowice wiercące
Three boring head device

It works with double head with  symetric borings.
It increases the capasity between 50 to 70 % with 
single head machines.

24 pionowe wiertła
24 Vertical borings 16 poziomych wierteł

16 Horizontal

Żłobienie pod zawiasy
Hinges

Frezowanie
Milling

Dwa agregaty wiercące górne mogą pracować jednocześnie
symetrycznie wiercąc. 

Dane techniczne (Technical data)

Model

Max.prędkość chwytaków (Max. gripper speed) 130 m/min

75/30 m/minMax. prędkość osi Y Z (Max. speed in YZ axis)

Moc wrzeciona (Power of spindle) 3.5 kW + 3.5 kW

       24V(up)/9V(down)/16HIlość wrzecion (Number of spindle)

10-60 mm

Szerokość panelu (Width of working piece) 50-1200 mm

Wymiar maszyny (Machine size)  mm

Łączna moc (Total power)  kW
Zsynchronizowana praca dwóch oddzielnych
głowic wiercących jednocześnie

Trzy głowice wiercące
Three boring head device

KD-612MHS KD-612MHSA
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KD - 612MS
24V + 12H + 9V
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Centrum obróbcze CNC
Five-side NC bori
Centrum obróbcze CNC
NC boring center
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KN-612HSA opcja z Robotem/KN-612HSA with Robot solutions KN-612HSA opcja z rozładunkiem/KN-612HSA with Unloading Solutions

Serial Number Machine Model Number

          1                           KA-603S     3

          2                           KA-633S     1

          3                           TF600SA     1

          4                           KA-630S     1

Serial Number Machine Model Number

          1                           KA-603S     3

          2                           KA-633S     1

          3                           KD-612HSA     1

          4                           KA-630S     1

2



Okleiniarki / Edge Bander

Piły Panelowe / Panel Saw

Maszyny CNC / CNC Borings

Wiertarki Przelotowe / Drilling

Linie Produkcyjne / Production Line

KDT EUROPE
Główne Biuro: 05-200 Ul. Wileńska 51 bud. B lok. 202, 05-200 Wołomin 
info@kdteurope.com 
+48 22 763 96 96 
REGON: 368364754 
NIP: 5272821920 www.kdteurope.com

Maszyny CNC / CNC Machines



Roboty ABB
ABB Robots

Wykrywanie rozmiarów paneli i przenośnik wyjściowy
Panel Dimension dedection 
and outfeed conveyor

System podwójnych symetrycznych przenośników 
rozdzielających na maszyny
Symmetrical Double conveyor system
splitting to machines

Interfejs sterowania Visuala Line
Visuala Line control interface

System kontroli chmury do monitorowania w 
czasie rzeczywistym
Cloud Control System for Real-Time Monitoring

Centrum obróbcze CNC
Five-side NC boring center
Centrum obróbcze CNC
Five-side NC boring center

przyssawki próżniowe marki Shumalz
Shumalz Vacuum Sucker
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High intelligence--intelligent line control system with conveyor, automatic allocation
High compatibility--seamless docking with production system, widely applicable
High profit--Automation in drilling section, saving time and salary
Visualization--real time state sharing of equipment, remote operation and maintenance
Simplification--intellegent control of central bus, one key strat-stop

Jeden skaner kontrolujący całą linię /One scanner, control the whole line

Prędkość rolki przenośnika wynosi 80m/min, prędkość przesuwu taśmy wynosi do 110m/min
Conveyor roller speed is 80m/min, transverse belt speed is up to 110m/min

Dostosowany moduł informacji o kontroli linii, śledzenie danych panelu
Customized line control information module, panel data tracking

Raport o statusie procesu maszyny /Machine processing status report

Jednostka M1 / M1 UNIT

Standby time
Running time
Failure time

M2 UNIT

Czas czuwania  0.36h
Standby time

Czas awarii         0.00h
Failure time

InNiezależne badania i rozwój oprogramowania do sterowania linią
dependent research and development of line control software

Zdalne sterowanie bazą danych oprogramowania
Remote control software database

MES/ERP
Może być połączony z wyższym oprogramowaniem MES / ERP importu 
danych poprzez udostępnianie
MES/ERP
It can be connected with upper MES/ERP software of import data by sharing

Obsługa ekranu dotykowego, monitorowanie stanu sprzętu w czasie rzeczywistym
Touch screen operation, real time monitor equipment status

Centrum obróbcze CNC
Five-side NC boring center
Centrum obróbcze CNC
Five-side NC boring center
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Czas awarii         0.20h
Failure time

Czas czuwania   0.39h
Standby time

Czas awarii         0.30h
Failure time 

M2 UNIT

1

2

3

Standby time
Running time
Failure time

Standby time
Running time
Failure time

Wysoka inteligencja - inteligentny system sterowania linią z przenośnikiem, automatyczna alokacja
Wysoka kompatybilność - bezproblemowe dokowanie z systemem produkcyjnym, szeroko stosowane
Wysoki zysk - automatyzacja sekcji wiercenia, oszczędność czasu i pieniędzy
Wizualizacja - udostępnianie stanu sprzętu w czasie rzeczywistym, zdalna obsługa i konserwacja
Uproszczenie - inteligentne sterowanie magistralą centralną, jeden klucz strat-stop

Czas czuwania  0.36h
Standby time

Czas pracy          9.50h
Running time

Czas pracy         8.10h
Running time

Czas pracy         13.30h
Running time


