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© 2020 Haas Automation, Inc. 

Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja družbe Haas Automation, Inc. nobenega patenta ni
dovoljeno reproducirati, shranjevati v sistemu za iskanje ali v kakršni koli obliki mehansko, elektronsko,
fotokopirati, snemati ali kako drugače razdeljevati. V zvezi z uporabo tu navedenih informacij ne
podeljujemo patentne licence. Ker si Haas Automation nenehno prizadeva izboljšati kakovostne
izdelke, se lahko informacije v tem priročniku spremenijo brez predhodnega obvestila. Pri pripravi tega
priročnika smo upoštevali vse previdnosti; kljub temu Haas Automation ne prevzema odgovornosti za
napake ali opustitve in ne prevzemamo nobene odgovornosti za škodo, nastalo zaradi uporabe
informacij v tej publikaciji. 
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Ta izdelek uporablja Java tehnologijo podjetja Oracle Corporation in vas prosimo, da potrdite, da je 
Oracle lastnik blagovne znamke Java in vseh blagovnih znamk, povezanih z Java, in se strinjate, da 
boste ravnali v skladu s smernicami glede blagovne znamke na 
www.oracle.com/us/legal/third-party-trademarks/index.html. 

Vsaka nadaljnja distribucija Java programov (izven te naprave/stroja) je predmet zakonsko zavezujoče 
licenčne pogodbe za končnega uporabnika z Oracle. Za kakršno koli uporabo komercialnih funkcij v 

http://www.oracle.com/us/legal/third-party-trademarks/index.html
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POTRDILO O OMEJENI GARANCIJI
Haas Automation, Inc. 

Pokriva opremo Haas Automation, Inc. CNC 

Stopi v veljavo 1. septembra 2010

Haas Automation Inc. (»Haas« ali »Proizvajalec«) zagotavlja omejeno garancijo za vse
nove rezkalne stroje, stružne centre in rotacijske stroje (skupaj »CNC stroji«) in njihove
sestavne dele (razen tistih, ki so navedeni spodaj pod Omejitve in izključitve garancije)
(»Komponente«), ki jih proizvaja Haas in jih prodaja Haas ali njegovi pooblaščeni
distributerji, kot je določeno v tem potrdilu. Garancija, navedena v tem potrdilu, je omejena
garancija, je edina garancija proizvajalca in zanjo veljajo pogoji iz tega potrdila.

Kritje z omejeno garancijo

Proizvajalec jamči za vsak stroj CNC in njegove sestavne dele (skupaj imenovani »izdelki
Haas«) in izdaje garancijo za napake v materialu in izdelavi. Ta garancija je namenjena
samo končnemu uporabniku stroja CNC (v nadaljevanju »Odjemalec«). Obdobje te
omejene garancije je eno (1) leto. Garancijski rok začne teči z dnem namestitve stroja CNC
v prostorih naročnika. Odjemalec lahko podaljša garancijski rok pri pooblaščenem
distributerju Haas (»podaljšanje garancije«) kadar koli v prvem letu lastništva.

Samo popravilo ali zamenjava

Edina odgovornost Proizvajalca in izključno pravno sredstvo Odjemalca v skladu s to
garancijo v zvezi s katerim koli Haasovim izdelkom je omejeno na popravilo ali zamenjavo
po presoji Proizvajalca pokvarjenega izdelka Haas.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Ta garancija je edina in izključna garancija Proizvajalca in se uporablja namesto vseh
drugih garancij ne glede na vrsto ali naravo, izrecnih ali implicitnih, pisnih ali ustnih,
vključno z, vendar ne omejeno na, kakršno koli implicitno garancijo primernosti za prodajo,
implicitno garancijo ustreznosti za poseben namen ali drugo garancijo kakovosti ali
zmogljivosti ali ne kršitve. Proizvajalec zavrne in Odjemalec opusti vse takšne druge
garancije kakršne koli vrste.



iv

Omejitve in izključitve garancije

Komponente, ki jih je mogoče obrabiti med običajno uporabo in sčasoma, vključno z,
vendar ne omejeno na, barvo, zaključek okna in stanje, žarnice, tesnila, brisalce, sistem za
odstranjevanje ostružkov (npr. tračni sistem Auger, jaški za ostružke), jermeni, filtri, valjčki
za vrata, prsti za menjavo orodij itd. so iz te garancije izključeni. Za ohranitev te garancije
postopke vzdrževanja opreme, ki so specificirani v priloženi dokumentaciji Proizvajalca, je
treba upoštevati in imeti v evidenci. Ta garancija je nična, če Proizvajalec ugotovi, da (i) je
kateri koli izdelek Haas bil podvržen nepravilnemu ravnanju, napačni uporabi, uporabi
zunaj obsega njegove namembnosti, zanemarjanju, poškodbam zaradi nesreče,
poškodbam zaradi nepravilne namestitve, nepravilnemu vzdrževanju, nepravilnemu
skladiščenju ali nepravilnemu načinu delovanja ali nepravilni uporabi, vključno z uporabo
nepravilnih hladilnih sredstev ali drugih tekočine, (ii) je Odjemalec, nepooblaščeni servisni
tehnik ali druga nepooblaščena oseba nepravilno popravljal/-a ali opravljal/-a vzdrževalna
dela za kateri koli izdelek Haas, (iii) je Odjemalec ali katera koli oseba opravil/-a ali
poskušal/-a spremeniti katerikoli izdelek Haas brez predhodnega pisnega dovoljenja
Proizvajalca in/ali (iv) je kateri koli izdelek Haas bil uporabljen za kakršno koli
nekomercialno uporabo (na primer osebno ali gospodinjsko). Ta garancija ne pokriva
škode ali okvare zaradi zunanjega vpliva ali zadev, ki niso pod razumnim nadzorom
Proizvajalca, vključno, vendar ne omejeno na našteto, s tatvino, vandalizmom, požarom,
vremenskimi razmerami (kot so dež, poplava, veter, strela ali potres, vendar ne omejeno
nanje) ali vojnim stanjem ali terorističnimi dejanji.

Brez omejitve na splošno katere koli izključitve ali omejitve, opisane v tem potrdilu, ta
garancija ne vključuje nobene garancije, da kateri koli izdelek Haas izpolnjuje proizvodne
specifikacije katere koli osebe ali druge zahteve, ali da bo delovanje katerega koli izdelka
Haas nemoteno ali brez napak. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z
uporabo katerega koli izdelka Haas, ki jo izvaja katera koli oseba, Proizvajalec pa ne
prevzema nobene odgovornosti za nobeno osebo za kakršno koli napako v načrtovanju,
proizvodnji, delovanju, izvedbi ali kako drugače za kateri koli izdelek Haas, razen popravila,
ali zamenjava istega, kot je navedeno v tej garanciji.
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Omejitev odgovornosti in odškodnina

Proizvajalec ne bo imel odgovornosti do Odjemalca ali katere koli druge osebe za kakršno
koli odškodninsko, naključno, posledično, kaznovalno, posebno ali drugo škodo ali
zahtevek, bodisi v tožbi iz pogodbe, odškodninske tožbe ali druge pravne ali nepristranske
teorije, ki izhaja iz katerega koli izdelka Haas, ali je povezana z njim, ali je povezana z
drugimi izdelki ali storitvami, ki jih je opravil Proizvajalec ali pooblaščeni distributer, servisni
tehnik ali drugi pooblaščeni zastopnik Proizvajalca (skupaj »pooblaščeni zastopnik«), ali ne
bo odgovoren za napake delov ali izdelkov, izdelanih z uporabo katerega koli izdelka Haas,
celo če je Proizvajalec ali kateri koli pooblaščeni zastopnik seznanjen z možnostjo takšne
škode, ki jo odškodninski zahtevek ali pritožba vključuje; to vključuje tudi, vendar ni
omejena na, izgubo dobička, izgubo podatkov, izgubo izdelkov, izgubo prihodka, izgubo
uporabe, stroške izpada, poslovno dobro ime, kakršno koli škodo na opremi, prostorih ali
drugi lastnini katere koli osebe in kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilnega
delovanja katerega koli izdelka Haas. Proizvajalec zavrne in Odjemalec opusti vse takšne
odškodninske zahtevke in pritožbe. Edina odgovornost Proizvajalca in izključno pravno
sredstvo Odjemalca za odškodninske zahtevke in pritožbe je omejeno na popravilo ali
zamenjavo po presoji Proizvajalca pokvarjenega izdelka Haas, kot je zagotovljeno v tej
garanciji. 

Odjemalec je sprejel omejitve in pridržke, določene v tem certifikatu, vključno z, vendar ne
omejeno na, omejitvijo njegove pravice do povrnitve škode, kot del pogodbe s
Proizvajalcem ali njegovim pooblaščenim zastopnikom. Odjemalec razume in priznava, da
bi bila cena izdelkov Haas višja, če bi moral Proizvajalec odgovarjati za škodo in zahtevke,
ki presegajo obseg te garancije.

Celotni sporazum

To potrdilo nadomešča vse druge sporazume, obljube, zastopanja ali garancije, ki so
podani bodisi ustno bodisi pisno, med strankami, ali jih je podal Proizvajalca glede na
predmet tega potrdila in vsebuje vse zaveze in sporazume med strankami, ali zaveze, ki jih
je prevzel Proizvajalec glede na predmet tega sporazuma. Proizvajalec s tem izrecno
zavrača kakršne koli druge sporazume, obljube, zastopanja ali garancije, bodisi ustne
bodisi pisne, ki dopolnjujejo, ali so v nasprotju s katero koli določbo ali s katerim koli
pogojem tega potrdila. Noben izraz ali pogoj, naveden v tem potrdilu, se ne sme spremeniti
ali dopolniti, razen s pisnim sporazumom, ki ga podpišeta Proizvajalec in Odjemalec. Ne
glede na zgoraj navedeno bo Proizvajalec spoštoval podaljšanje garancije samo pod
pogojem, da se podaljšanje zahteva znotraj obdobja veljavnosti garancije.

Prenosljivost

Ta garancija se lahko prenese od prvotnega odjemalca na drugega odjemalca, če stroj
CNC prodajajo z zasebno prodajo pred iztekom garancijskega obdobja, pod pogojem, da
je o tem posredovano pisno obvestilo Proizvajalcu in da ta garancija ni neveljavna ob
prenosu. Prevzem te garancije bo odvisen od vseh pogojev tega potrdila.
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Razno

To garancijo ureja zakonodaja države Kalifornije ne glede na njene kolizijske določbe. Vsi
spori, ki izhajajo iz te garancije, se rešujejo na pristojnem sodišču v okrožju Ventura,
okrožju Los Angeles ali okrožju Orange v Kaliforniji. Kakršen koli pogoj ali določba tega
potrdila, ki je neveljavna ali neizvršljiva v katerih koli razmerah v kateri koli jurisdikciji, ne
vpliva na veljavnost ali izvršljivost preostalih pogojev in določb tega dokumenta, ali na
veljavnost in izvršljivost določb in pogojev, ki bi se lahko razlagali kot žalitev, v katerih koli
drugih razmerah ali v kateri koli drugi pristojnosti.
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Odzivi odjemalca
Če imate pomisleke ali vprašanja v zvezi s tem priročnikom, stopite v stik z nami na našem
spletnem mestu, www.HaasCNC.com. Uporabite povezavo »Pišite nam« in pošljite svoje
pripombe Odvetniku za odjemalce.

Pridružite se lastnikom Haas na spletu in bodite del večje skupnosti CNC na teh spletnih
mestih:

haasparts.com
Your Source for Genuine Haas Parts

www.facebook.com/HaasAutomationInc
Haas Automation on Facebook

www.twitter.com/Haas_Automation
Follow us on Twitter

www.linkedin.com/company/haas-automation
Haas Automation on LinkedIn

www.youtube.com/user/haasautomation
Product videos and information

www.flickr.com/photos/haasautomation
Product photos and information
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Politika zadovoljstva odjemalcev
Spoštovani odjemalec izdelkov Haas,

Vaše popolno zadovoljstvo in dobro ime sta izjemnega pomena tako za Haas Automation,
Inc. kot za distributerja Haas (HFO), kjer ste kupili svojo opremo. Običajno bo vaš
distributer Haas HFO hitro odpravil vse pomisleke glede vaše prodajne transakcije ali
delovanja vaše opreme.

Če pa se vaši pomisleki ne bodo razrešili v celoti, in ste o svojih pomislekih razpravljali s
članom uprave HFO, generalnim direktorjem ali lastnikom HFO, storite naslednje:

Obrnite se na zagovornika za storitve odjemalcem Haas Automation na 805-988-6980. Da
bomo vaše težave rešili čim hitreje, vas prosimo, da ob klicu zagotovite naslednje
informacije:

• Ime, naslov in telefonska številka vašega podjetja
• Model stroja in serijska številka
• Ime distributerja Haas (HFO) in ime vašega zadnjega stika pri distributerju Haas

(HFO)
• Narava vaše skrbi

Če želite napisati Haas Automation, uporabite ta naslov: 

Haas Automation, Inc. ZDA
Cesta 2800 Sturgis
Oxnard CA 93030
Att: Vodja zadovoljstva odjemalcev
E-naslov: customerservice@HaasCNC.com

Ko se obrnete na center za podporo odjemalcem Haas Automation, se bomo potrudili, da
bomo neposredno sodelovali z vami in vašim distributerjem Haas (HFO), da bi hitro rešili
vaše težave. V podjetju Haas Automation vemo, da bo dober odnos med odjemalcem in
distributerjem – proizvajalcem pripomogel k nadaljnjemu uspehu vseh.

Mednarodno:

Haas Automation, Evropa
Mercuriusstraat 28, B-1930
Zaventem, Belgija
E-naslov: customerservice@HaasCNC.com

Haas Automation, Azija
Št. 96 Yi Wei Road 67,
Waigaoqiao FTZ
Šanghaj 200131 LRK
E-naslov: customerservice@HaasCNC.com
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Izjava o skladnosti
Izdelek: Rezkalni stroj (vertikalni in horizontalni)*

*Vključuje vse možnosti montaže, v tovarnah in na deloviščih, ki jo opravi certificirana
oseba tovarniške izpostave Haas (Haas Factory Outlet (HFO)

Proizvajalec: Haas Automation, Inc.

2800 Sturgis Road, Oxnard, CA 93030 

805-278-1800

Izjavljamo, z izključno odgovornostjo za to izjavo, da so zgoraj navedeni izdelki, na katere
se nanaša ta izjava, skladni s predpisi, kot so opredeljeni v Direktivi CE za obdelovalne
centre:

• Direktiva o strojih 2006/42/ES
• Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU
• Dodatni standardi:

– EN 60204-1: 2006 / A1: 2009
– EN 12417: 2001 + A2: 2009
– EN 614-1: 2006 + A1: 2009
– EN 894-1: 1997 + A1: 2008
– EN ISO 13849-1: 2015

RoHS2: SKLADNO (2011/65/EU) z izjemo na dokumentacijo proizvajalca. 

Izvzeto:

a) Stacionarno industrijsko orodje velikega obsega.
b) Svinec kot element v zlitini iz jekla, aluminija in bakra.
c) Kadmij in njegove spojine v električnih stikih.

Oseba, pooblaščena za sestavljanje tehnične datoteke:

Jens Thing

Naslov:

Haas Automation Europe
Mercuriusstraat 28
B-1930 Zaventem
Belgija
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ZDA: Haas Automation potrjuje, da ta stroj ustreza standardom OSHA in ANSI za
oblikovanje in izdelavo, ki sta navedeni spodaj. Delovanje tega stroja bo v skladu s spodaj
navedenimi standardi le, dokler lastnik in upravljavec še naprej sledita zahtevam glede
uporabe, vzdrževanja in usposabljanja v zvezi s temi standardi.

• OSHA 1910.212 - Splošne zahteve za vse stroje
• ANSI B11.5-1983 (R1994) Vrtalni, rezkalni in grezilni stroji
• ANSI B11.19-2010 Merila uspešnosti za varovanje
• ANSI B11.23-2002 Varnostne zahteve za obdelovalne centre in avtomatsko

numerično krmiljene za rezkalne, vrtalne in grezilne stroje
• ANSI B11.TR3-2000 Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja - smernica za

ocenjevanje, ovrednotenje in zmanjšanje tveganj, povezanih s strojnimi orodji

KANADA: Kot prvotni proizvajalec opreme izjavljamo, da našteti izdelki ustrezajo
predpisom, opisanim v razdelku 7 predloga za zdravje in varnost pred začetkom uporabe
Pravilnika 851 Zakona o varnosti in zdravju pri delu za industrijske obrate za določbe in
standarde strojne zaščite.

Poleg tega ta dokument izpolnjuje pisno obvestilo o izvzetju od inšpekcijskega pregleda
pred zagonom naštetih strojev, kot je določeno v smernicah Ontario za zdravje in varnost,
smernice PSR iz novembra 2016. Smernice PSR omogočajo to pisno obvestilo izvirnika
proizvajalec opreme, ki izjavi skladnost z veljavnimi standardi, je sprejemljiv za izvzetje iz
pregleda zdravja in varnosti pred začetkom uporabe.

Izvirna navodila

ETL LISTED
CONFORMS TO
NFPA STD 79

ANSI/UL STD 508
UL SUBJECT 2011

CERTIFIED TO 
CAN/CSA STD C22.2 N O.73

All Haas CNC machine tools carry the ETL Listed mark, 
certifying that they conform to the NFPA 79 Electrical 
Standard for Industrial Machinery and the Canadian 
equivalent, CAN/CSA C22.2 No. 73. The ETL Listed and 
cETL Listed marks are awarded to products that have 
successfully undergone testing by Intertek Testing 
Services (ITS), an alternative to Underwriters'  
Laboratories.

C

Haas Automation has been assessed for conformance 
with the provisions set forth by ISO 9001:2008.  Scope of 
Registration: Design and Manufacture of CNC Machines 
Tools and Accessories, Sheet Metal Fabrication.  The 
conditions for maintaining this certificate of registration are 
set forth in ISA's Registration Policies 5.1.  This 
registration is granted subject to the organization 
maintaining compliance to the noted stardard.  The validity 
of this certificate is dependent upon ongoing surveillance 
audits.
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Uporabniški priročnik za upravljavca in drugi 
spletni viri

Ta priročnik je priročnik za obratovanje in programiranje, ki velja za vse rezkalne stroje
Haas. 

Različica tega priročnika v angleškem jeziku je na voljo vsem odjemalcem in je označena
z napisom »Izvirna navodila«.

Na številna druga področja po svetu je prevod tega priročnika označen z napisom Prevod
izvirnih navodil »Prevod izvirnih navodil«.

Ta priročnik vsebuje zahtevano različico EU, ki ni podpisana (Izjava o skladnosti)
»Declaration Of Conformity«. Evropskim strankam je na voljo podpisana angleška
različica Izjave o skladnosti z imenom modela in serijsko številko.

Poleg tega priročnika je na spletu na voljo še ogromno dodatnih informacij na:
www.haascnc.com v razdelku Storitve.

Tako priročnik kot prevodi tega priročnika so na voljo na spletu za stroje, stare do približno
15 let.

Krmiljenje CNC vašega stroja vsebuje tudi ves ta priročnik v številnih jezikih in ga je
mogoče najti s pritiskom gumba [POMOČ].

Veliko modelov strojev se dobavlja z dodatkom k priročniku, ki je na voljo tudi na spletu.

Vse možnosti stroja imajo na spletu tudi dodatne podatke.

Podatki o vzdrževanju in servisiranju so na voljo na spletu.

Na spletu (Navodila za namestitev) »Installation Guide« vsebujejo podatke in kontrolni
seznam za zahteve za »Zrak in elektriko«, izbirni »Odstranjevalec zgoščenih vodnih
hlapov«, »Dimenzije za transport«, teža, »Navodila za dviganje«, temelji stroja in
postavitev itd.

Navodila za izbiro ustrezne hladilne tekočine in vzdrževanje hladilne tekočine so v
»Priročniku za upravljavce« na spletu.

Zračni in pnevmatski diagrami so na notranji strani vrat prostora za mazalni tokokrog in vrat
prostora za krmilnik CNC.

Tipi mazanja, masti, olja in hidravlične tekočine so navedeni na nalepki v prostoru stroja z
oljnim rezervoarjem za mazalni tokokrog.



Kako uporabljati ta priročnik 
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Kako uporabljati ta priročnik
Da bi čim bolje izkoristili svoj novi stroj Haas, natančno preberite ta priročnik in si ga
pogosto poglejte. Vsebina tega priročnika je na voljo tudi na zaslonu krmilnika vašega
stroja v funkciji HELP. 

important:  Pred uporabo stroja preberite poglavje Varnost v Priročniku za upravljavca.
Pomembno je, da to poglavje razumete in si ga zapomnite.

Opozorilna sporočila
Skozi besedilo tega priročnika so pomembni stavki, ločeni od glavnega besedila in
označeni z ikono in pridruženo opozorilno besedo.  »Nevarnost«, »Opozorilo«, »Pozor« ali
»Opomba«. Ikona in opozorilna beseda pomenita resnost stanja ali razmer. Pomembno je,
da vedno preberete te stavke in da s posebno pazljivostjo vedno sledite navodilom .

Opis Primer

Nevarnost pomeni, da obstaja stanje ali razmere, ki 
bodo povzročile smrt ali hude telesne poškodbe, 
če ne upoštevate podanih navodil . danger:  Nobenega koraka. Nevarnost usmrtitve 

z električnim tokom, telesnih poškodb ali 
poškodb stroja. Ne plezajte in ne stojte na 
tem območju.

Opozorilo pomeni, da obstaja stanje ali razmere, ki 
bodo povzročile zmerne telesne poškodbe, če ne 
upoštevate podanih navodil . warning:  Nikoli ne postavljajte rok med 

menjalnik orodja in glavo vretena.

Pozor pomeni, da lahko pride do manjših poškodb 
ali poškodb stroja, če ne upoštevate danih navodil. 
Morda boste morali začeti postopek, če ne boste 
sledili navodilom pri opozorilnem stavku pozor .

caution:  Odklopite napajanje stroja pred 
vzdrževalnimi deli.

Opomba pomeni, da besedilo daje dodatne 
podatke, pojasnila ali uporabne nasvete.

opomba:   Sledite tem navodilom, če je stroj 
opremljen z izbirno (s podaljšano 
Z-praznino) mizo.
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Besedilne konvencije, uporabljene v tem priročniku

Opis Primer besedila

Besedilo Blok kode poda programske primere. G00 G90 G54 X0. Y0,:

Sklic na krmilni gumb poda ime krmilne tipke ali 
gumba, ki ga želite pritisniti. 

Pritisnite [ZAGON CIKLA].

Pot datoteke opisuje sekvenco imenikov 
datotečnega sistema. 

Storitev > Dokumenti in programska oprema >...

Sklic na način opisuje način delovanja stroja. MDI 

Element zaslona opisuje predmet na zaslonu 
naprave, s katerim komunicirate. 

Izberite zavihek SISTEM.

Izhod sistema opisuje besedilo, ki ga krmilnik 
naprave prikaže kot odgovor na vaša dejanja. 

KONEC PROGRAMA

Uporabniški vhod opisuje besedilo, ki ga morate 
vnesti v krmilnik stroja. 

G04 P1,:

Spremenljivka n označuje obseg celih številk, ki niso 
negativne, od 0 do 9.

Dnn predstavlja kodo od D00 do D99.



Kako uporabljati ta priročnik 
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Chapter 1: Uvod
1.1 Pregled

Ta dodatek k priročniku za upravljavca opisuje edinstvene lastnosti in funkcije strojev serije
UMC. Za podatke o krmiljenju, programiranju in za druge splošne podatke o rezkalniku
glejte priročnik za upravljavca rezkalnika.

Konkretne podatke o podrobnostih v zvezi z družino strojev UMC, vključno s podatki, ki so
zunaj obsega tega dokumenta, lahko najdete na spletni strani www.HaasCNC.com.

1.2 Delovne postaje UMC
F1.1: Ta diagram prikazuje tri območja UMC za upravljavca.

• A: Postaja upravljavca.
• B: Preverite in vzdržujte tračni transporter za ostružke.
• C: Preverite in vzdržujte hladilno tekočino, črpalke hladilne tekočine in maziva.

A

B

C
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1.3 Določanje osi UMC-500/750
F1.2: Ta diagram kaže osi (5), ki so na voljo na strojih UMC-500/750.

B

C-35°

+120°
- +
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F1.3: Ta diagram kaže osi (5), ki so na voljo na stroju UMC-750P.

A+
-

B+

B-

+ 45°

- 45°
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1.4 Določanje osi UMC-1000
F1.4: Ta diagram prikazuje osi (5), ki so na voljo na strojih UMC-1000.

1.5 Specifikacije izdelka UMC-500
T1.1: Specifikacije izdelka UMC-500

Gibanje

S.A.E Metrski sistem

X os 24" 610 mm

Y os 16" 406 mm

Z os 16" 406 mm

C- +

B

-35°
+120°
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T1.2: Splošne zahteve

Rotacija C-osi Obrat 360 °

nagib osi B Od -35 ° do + 120 °

Vpenjalna glava vretena do mize (~ 
minimalno)

4" 102 mm

Vpenjalna glava vretena do mize (~ 
maksimalno)

20" 508 mm

Za podrobne dimenzije stroja, vključno s podatki o delovni ovojnici dosega, glejte montažni načrt 
stroja UMC-500 na www.haascnc.com.

Pladenj

S.A.E
Metrski 
sistem

Premer pladnja 15,7" 400 mm

Širina T-reže 5/8" 16 mm

Razdalja med središči T-rež 2,48" 63 mm

Število standardnih T-rež 5

Maksimalno Teža na mizi 
(enakomerno razporejena)

500 lb 226,8 kg

Splošne zahteve

S.A.E
Metrski 
sistem

Zahtevani zrak 4 scfm, 100 psi 113 L/min, 6,9 bar

Zmogljivost hladilne tekočine 55 gal 208 L

Gibanje

S.A.E Metrski sistem
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T1.3: Standardne funkcije

1.6 Specifikacije izdelka UMC-750
T1.4: Specifikacije izdelka UMC-750

Zahtevano napajanje, nizka napetost 195–260 V AC/100 A

Zahtevano napajanje, visoka 
napetost

354–488 V AC/50A

Teža stroja 11900 lb 5400 kg

Standardne funkcije

Krmiljenje središčne točke orodja (TCPC), Dinamična ničelna točka obdelovanca (DWO), Daljinski 
upravljalnik pomika*, Ddrugi položaj Home*, Makri*, Usmerjanje vretena (SO)*, Rotacija in 
skaliranje koordinatnega sistema (COORD)*, Sistem brezžičnega intuitivnega merjenja (WIPS)
*Glejte Priročnik za upravljavce rezkalnega stroja (96-8210) za informacije o teh funkcijah.

Gibanje

S.A.E Metrski sistem

X os 30" 762 mm

Y os 20" 508 mm

Z os 20" 508 mm

Rotacija C-osi Obrat 360 °

nagib osi B Od -35 ° do + 120 °

Vpenjalna glava vretena do mize (~ 
minimalno)

4" 102 mm

Splošne zahteve

S.A.E
Metrski 
sistem
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T1.5: Splošne zahteve

Vpenjalna glava vretena do mize (~ 
maksimalno)

24" 610 mm

Za podrobne dimenzije stroja, vključno s podatki o delovni ovojnici dosega, glejte montažni načrt 
stroja UMC-750 na www.haascnc.com.

Pladenj

S.A.E
Metrski 
sistem

Premer pladnja 19,7" 500 mm

Širina T-reže 5/8" 16 mm

Razdalja med središči T-rež 2,48" 63 mm

Število standardnih T-rež 7

Maksimalno Teža na mizi 
(enakomerno razporejena)

660 lb 300 kg

Splošne zahteve

S.A.E
Metrski 
sistem

Zahtevani zrak 4 scfm, 100 psi 113 L/min, 6,9 bar

Zmogljivost hladilne tekočine 75 gal 284 L

Zahtevano napajanje, nizka napetost 195–260 V AC/100 A

Zahtevano napajanje, visoka 
napetost

354–488 V AC/50A

Teža stroja 18,000 lb 8165 kg

Gibanje

S.A.E Metrski sistem
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T1.6: Standardne funkcije

1.7 Specifikacije UMC-750P
T1.7: Specifikacije UMC-750P

Standardne funkcije

Krmiljenje središčne točke orodja (TCPC), Dinamična ničelna točka obdelovanca (DWO), Daljinski 
upravljalnik pomika*, Ddrugi položaj Home*, Makri*, Usmerjanje vretena (SO)*, Rotacija in 
skaliranje koordinatnega sistema (COORD)*, Hlajenje skozi vreteno - pripravljena 
(TSC-pripravljena), Sistem brezžičnega intuitivnega merjenja (WIPS)
*Glejte Priročnik za upravljavce rezkalnega stroja (96-8210) za informacije o teh funkcijah.

Gibanje

S.A.E Metrski sistem

X os 30" 762 mm

Y os 20" 508 mm

Z os 20" 508 mm

Rotacija osi A Obrat 360 °

nagib osi B Od -45 ° do + 45 °

Vpenjalna glava vretena do mize 
(maksimalno)

25" 635 mm

Vpenjalna glava vretena do mize 
(minimalno)

5" 127 mm

Za podrobne dimenzije stroja, vključno s podatki o delovni ovojnici dosega, glejte montažni načrt 
stroja UMC-750 na www.haascnc.com.
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T1.8: Splošne zahteve

T1.9: Standardne funkcije

Miza

S.A.E
Metrski 
sistem

Dolžina 40,0" 1016 mm

Širina 15,0" 381 mm

Širina T-reže 5/8" 16 mm

Število standardnih T-rež 1

Maksimalno Teža na mizi 
(enakomerno razporejena)

660 lb 300 kg

Splošne zahteve

S.A.E
Metrski 
sistem

Zahtevani zrak 4 scfm, 100 psi 113 L/min, 6,9 bar

Zmogljivost hladilne tekočine 75 gal 284 L

Zahtevano napajanje, nizka napetost 195–260 V AC/100 A

Zahtevano napajanje, visoka 
napetost

354–488 V AC/50A

Teža stroja 18,000 lb 8165 kg

Standardne funkcije

Krmiljenje središčne točke orodja (TCPC), Dinamična ničelna točka obdelovanca (DWO), Daljinski 
upravljalnik pomika*, Ddrugi položaj Home*, Makri*, Usmerjanje vretena (SO)*, Rotacija in 
skaliranje koordinatnega sistema (COORD)*, Hlajenje skozi vreteno - pripravljena 
(TSC-pripravljena), Sistem brezžičnega intuitivnega merjenja (WIPS)
*Glejte Priročnik za upravljavce rezkalnega stroja (96-8210) za informacije o teh funkcijah.
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1.8 Specifikacije UMC-1000
T1.10: Specifikacije UMC-1000

Gibanje

S.A.E Metrski sistem

X os 40" 1016 mm

Y os 25" 635 mm

Z os 25" 635 mm

Rotacija C-osi Obrat 360 °

nagib osi B Od -35 ° do + 120 °

Vpenjalna glava vretena do mize (~ 
minimalno)

4" 102 mm

Vpenjalna glava vretena do mize (~ 
maksimalno)

29" 737 mm

Za podrobne dimenzije stroja, vključno s podatki o delovni ovojnici dosega, glejte montažni načrt 
stroja UMC-1000 na www.haascnc.com.

Miza

Premer pladnja 25" 635 mm

Širina T-reže 5/8" 16 mm

Razdalja med središči T-rež 4,92" 125 mm

Število standardnih T-rež 5

Maksimalno Teža na mizi 
(enakomerno razporejena)

1000 lb 454 kg
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T1.11: Splošne zahteve

Splošne zahteve

Zahtevani zrak 4 scfm, 100 psi 113 L/min, 6,9 bar

Zmogljivost hladilne tekočine 55 gal 208 L

Zahtevano napajanje, nizka napetost 195–260 V AC/100 A

Zahtevano napajanje, visoka 
napetost

354–488 V AC/50A

Teža stroja 17.000 lb 7711 kg



Specifikacije UMC-1000 

12



Rezkalni stroj UMC – Namestitev 

13

Chapter 2: Rezkalni stroj UMC – 
Namestitev

2.1 Rezkalni stroj UMC – Namestitev
Postopki namestitve rezkalnega stroja UMC so na voljo na spletnem mestu Haas Service.
Spodnjo kodo lahko tudi skenirate s svojo mobilno napravo in naravnost greste na
postopek uporabe.

F2.1: Rezkalni stroj UMC-500 – Namestitev

F2.2: Rezkalni stroj UMC-750 – Namestitev

F2.3: Rezkalni stroj UMC-1000 – Namestitev
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Chapter 3: Sistem brezžičnega 
intuitivnega merjenja (WIPS)

3.1 Osnove Sistema brezžičnega intuitivnega 
merjenja (WIPS) za serijo izdelkov UMC
Sistem brezžičnega intuitivnega merjenja (WIPS) je kot standard priložen izdelkom serije
UMC. Ta sistem lahko izvaja vse standardne rutine merjenja s sondo, ki jih najdemo v
predlogah za sistem WIPS, in vključuje tudi posebne rutine merjenja s sondo, ki so izdelane
posebno za serijo izdelkov UMC. Te posebne rutine za merjenje s sondo uporabljajo
obdelovalno kroglico, da z uporabo magnetizma samodejno poišče središča rotacije stroja.
Za več podatkov o tem postopku glejte stran 5.

Običajno uporabljate Sistem WIPS za nastavitev ničelnih položajnih točk orodja in ničelnih
točk obdelovanca, vendar serija izdelkov UMC vključuje kalibrirno orodje za merjenje
dolžine, ki vam omogoča ročno nastavitev začetnih položajnih točk (na primer, ko se tipalo
sonde zlomi, ali se izpraznijo baterije). Kalibrirno orodje za merjenje dolžine, ki je priloženo
vašemu stroju, ima edinstveno dolžino, ki je vrezana na orodje.

NOTE: Če ročno nastavite dolžine orodja v ničelni položajni točki, morate
ničelno točko obdelovanca na Z-osi tudi nastaviti ročno.

3.2 Osnove Sistema vizualnega programiranja 
(VPS) za serijo izdelkov UMC
Sistem vizualnega programiranja (VPS) (ki vsebuje Sistem brezžičnega intuitivnega
merjenja (WIPS)) je kot standard priložen izdelkom serije UMC. Ta sistem lahko izvaja vse
standardne rutine merjenja s sondo, ki jih najdemo v predlogah za sistem WIPS, in
vključuje tudi posebne rutine merjenja s sondo, ki so izdelane posebno za serijo izdelkov
UMC. Te posebne rutine za merjenje s sondo uporabljajo obdelovalno kroglico za
samodejno iskanje središč rotacije stroja. Za več podatkov o tem postopku glejte stran 5.

Običajno uporabljate Sistem WIPS za nastavitev ničelnih položajnih točk orodja in ničelnih
točk obdelovanca, vendar serija izdelkov UMC vključuje kalibrirno orodje za merjenje
dolžine, ki vam omogoča ročno nastavitev začetnih položajnih točk (na primer, ko se tipalo
sonde zlomi, ali se izpraznijo baterije). Kalibrirno orodje za merjenje dolžine, ki je priloženo
vašemu stroju, ima edinstveno dolžino, ki je vrezana na orodje.



Začetne položajne točke rotacijske ničelne točke stroja (MRZP) 

16

NOTE: Če ročno nastavite dolžine orodja v ničelni položajni točki, morate
ničelno točko obdelovanca na Z-osi tudi nastaviti ročno.

3.3 Začetne položajne točke rotacijske ničelne 
točke stroja (MRZP)
Začetne položajne točke rotacijske ničelne točke stroja (MRZP) so nastavitve krmiljenja, ki
določajo relativno pozicijo središč rotacije za vrtljivo mizo, glede na položaje Home
linearnih osi. Nastavitve 255, 256 in 257 določajo naslednje:

255 - Začetna položajna točka X rotacijske ničelne točke stroja (MRZP)

Pozicija središčne točke rotacije osi B, glede na položaj Home (izhodiščni položaj) osi X.

256 - Začetna položajna točka Y rotacijske ničelne točke stroja (MRZP)

Pozicija središčne točke rotacije osi C, glede na položaj Home (izhodiščni položaj) osi Y.

257 - Začetna položajna točka Z rotacijske ničelne točke stroja (MRZP)

Pozicija središčne točke rotacije osi B, glede na položaj Home (izhodiščni položaj) osi Z.

Vrednost, shranjena v teh nastavitvah, je razdalja od položaja Home (izhodiščni položaj)
linearne osi do središča rotacije rotacijske osi. Nastavitev 9 določa, ali so vrednosti
prikazane v inčih ali milimetrih.

Začetne položajne točke za rotacijske ničelne točke stroja (MRZP) so tovarniške
nastavitve.

3.3.1 Preverite začetno rotacijsko ničelno točko stroja (MRZP) 
s Sistemom vizualnega programiranja (VPS)
Začetna točka MRZP se lahko sčasoma spremeni. Da se prepričate, da so pravilne začetne
točke rotacijske ničelne točke stroja (MRZP) za serijo UMC-500/750/1000 (Univerzalno
središče strojnega obdelovanja, UMC) naredite naslednje:

1. Obdelovalno kroglico postavite na središče osi X.

IMPORTANT: Prepričajte se, da je obdelovalna kroglica tesno pritrjena na kalibrirni
sklop. Kroglice za obdelovanje ne smete zategniti preveč.
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F3.1: Kalibrirna kroglica za obdelovanje

2. Sondo za obdelovanec postavite v vreteno.
3. Sondo obdelovanca namestite nad obdelovalno kroglico.
4. Premaknite se na prikaz [EDIT]>VPS>SONDIRANJE>KALIBRIRANJE>MRZP in 

izberite B-os Nagib C-os Rotacija Zaključek Nastavitev in pritisnite [ENTER].
5. Vtipkajte premer kroglice za meritve in pritisnite [ENTER].
6. Sledite pozivom, da ustvarite program sonde. Vstopite v način MDI in pritisnite 

[CYCLE START].
Program ustvari G-kodo in zažene program.

F3.2: B-os Nagib C-os Rotacija MRZP Zaključek Nastavitev Ustvarjen program

7. Program samodejno postavi vrednosti v makro spremenljivke od #10121 do #10123. 
Te spremenljivke kažejo razdaljo, ki jo prehodijo osi rotacijske ničelne točke stroja od 
položaja Home do točke na oseh X, Y in Z.

8. Če so se pozicije točk MRZP spremenile, vnesite iz makro spremenljivk #10121, 
#10122, in #10123 v Nastavitve 255, 256 in 257.
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Chapter 4: G234 – Krmiljenje središčne 
točke orodja (TCPC)

4.1 G234 - Krmiljenje središčne točke orodja 
(TCPC) (skupina 08)
G234 Krmiljenje središčne točke orodja (TCPC) je programska funkcija za oblikovanje
CNC Haas, ki omogoča stroju pravilno oblikovanje po konturi 4- ali 5-osnega programa,
kadar lega obdelovanca ni natančno specificirana s programom, ki ga ustvarja računalnik
CAM. To odpravlja potrebo po ponovnem prenosu programa iz sistema CAM zaradi tega,
ker sta poziciji programiranega in dejanskega obdelovanca različni.

Krmilnik CNC Haas združuje znana središča rotacije za vrtljivo mizo (MRZP) in lego
obdelovanca (npr. aktivna ničelna točka obdelovanca G54) v koordinatni sistem) v
koordinatnem sistemu. Krmiljenja središčne točke orodja (TCPC) poskrbi, da ta koordinatni
sistem ostane z relativno fiksnim središčem, glede na koordinatni sistem vrtljive mize; ko
se obračajo rotacijske osi, se hkrati z njimi obrača linearni koordinatni sistem. Kot za vsako
drugo nastavitev obdelovanca, mora, tudi v tem primeru, imeti obdelovanec pridruženo
ničelno točko. To pove krmilniku CNC Haas, kje, na strojni mizi, je pozicioniran
obdelovanec.

Primer zasnove funkcije oblikovanja in ilustracije v tem razdelku predstavljajo linijski
segment celotnega 4- ali 5-osnega programa.

NOTE: Zaradi jasnosti ilustracije v tem razdelku ne prikazujejo prižem za
pritrditev obdelovanca. Prav tako kot prikaz zasnove tudi
predstavitvene risbe niso v merilu in se ne morejo uporabljati kot
dejanska predstavitev gibanja osi, opisanega v besedilu.

Ravna črta roba, označena krepko na sliki F4.1 je določena s točko (X0, Y0, Z0) in točko
(X0 / Y-1, / Z0). Gibanje po osi Y je vse, kar zahteva stroj, da ustvari ta rob. Lega
obdelovanca je določena z ničelno točko obdelovanca G54.
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F4.1: Lega obdelovanca, določena s kodo G54

Na sliki F4.2, B in C osi sta obrnjeni za 15 stopinj vsaka. Za ustvarjanje enakega roba mora
stroj narediti interpolirani pomik z osmi X, Y in Z. Brez krmiljenja središčne točke orodja
(TCPC) bi morali ponovno prenesti program CAM za stroj, da pravilno ustvari ta rob.

F4.2: G234 (TCPC) Izklopljeno, osi B in C obrnjene pod kotom

Na sliki F4.3 je poslan klic funkciji TCPC. Krmilnik CNC Haas pozna središča rotacije za
vrtljivo mizo (MRZP) in lego obdelovanca (aktivna ničelna točka obdelovanca G54). Ti
podatki se uporabljajo za ustvarjanje želenega gibanja stroja iz prvotnega programa, ki ga
ustvari CAM. Stroj sledi interpolirani poti XYZ, da ustvari ta rob, čeprav program preprosto
ukaže premik z eno osjo po osi Y.

X

Y

Z

X0, Y0, Z0
(G54)

X0, Y-1., Z0
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F4.3: G234 (TCPC) Vklopljeno, osi B in C obrnjene pod kotom

G234 Primer programa

%O00003 (TCPC SAMPLE)
G20
G00 G17 G40 G80 G90 G94 G98
G53 Z0.
T1 M06
G00 G90 G54 B47.137 C116.354 (POSITION ROTARY AXES)
G00 G90 X-0.9762 Y1.9704 S10000 M03 (POSITION LINEAR AXES)
G234 H01 Z1.0907 (TCPC ON WITH LENGTH OFFSET 1, APPROACH IN 
Z-AXIS)
G01 X-0.5688 Y1.1481 Z0.2391 F40.
X-0.4386 Y0.8854 Z-0.033
X-0.3085 Y0.6227 Z-0.3051
X-0.307 Y0.6189 Z-0.3009 B46.784 C116.382
X-0.3055 Y0.6152 Z-0.2966 B46.43 C116.411
X-0.304 Y0.6114 Z-0.2924 B46.076 C116.44
X-0.6202 Y0.5827 Z-0.5321 B63.846 C136.786
X-0.6194 Y0.5798 Z-0.5271 B63.504 C136.891
X-0.8807 Y0.8245 Z-0.3486
X-1.1421 Y1.0691 Z-0.1701
X-1.9601 Y1.8348 Z0.3884
G49 (TCPC OFF)
G00 G53 Z0.
G53 B0. C0.
G53 Y0.
M30%

G234 Opombe programerja

X0, Y0, Z0

X0, Y-1., Z0
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Pritisk te tipke in programske kode prekličejo G234:

• [EMERGENCY STOP]
• [RESET]
• [HANDLE JOG]
• [LIST PROGRAM]
• M02 – Konec programa
• M30 – Konec in ponastavitev programa
• G43 – Kompenzacija dolžine orodja +
• G44 – Kompenzacija dolžine orodja -
• G49 – G43 / G44 / G143 Prekliči

Te kode NE bodo preklicane G234:

• M00 – Ustavitev programa
• M01 – Izbirna ustavitev

Pritisk te tipke in programske kode učinkujejo na G234:

• G234 pokliče TCPC in prekliče G43.
• Pri uporabi kompenzacije dolžine orodja mora biti aktivna koda G43 ali G234. Kodi

G43 in G234 ne more biti aktivni hkrati.
• G234 prekliče prejšnjo H-kodo. Zato mora biti H-koda v istem bloku kot G234.
• Kode G234 ni mogoče uporabiti hkrati s kodo G254 (dinamično ničelno točko

obdelovanca).

Te kode ignorirajo 234:

• G28 – Vrnitev na ničelno točko stroja skozi izbirno referenčno točko
• G29 – Pomik na pozicijo skozi G29 referenčno točko
• G53 – Nemodalna izbira koordinat stroja
• M06 – Zamenjava orodja

Pokliče G234 (TCPC) obrne delovno ovojnico dosega. Če je položaj blizu omejitev hoda,
lahko obračanje postavi trenutni položaj obdelovanca zunaj omejitev hoda in sproži alarm
»presežena meja hoda«. Da odpravite to težavo, podajte ukaz stroju za pomik v središče
ničelne točke obdelovanca (ali v bližino središča mize na stroju UMC) in nato podajte klic
kode G234 (TCPC).

Koda G234 (TCPC) je namenjena istočasnem izvajanju programov za oblikovanje po
konturi za 4-osno in 5-osno oblikovanje. Aktivna ničelna točka obdelovanca (G54, G55 itd.)
se zahteva za uporabo kode G234.
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Chapter 5: G254 – Dinamična ničelna 
točka obdelovanca (DWO)

5.1 G254 – Dinamična ničelna točka obdelovanca 
(DWO) (skupina 23)
G254 Dinamična ničelna točka obdelovanca (DWO) je podobna središčni točki orodja
(TCPC), razen, da je izdelana za uporabo s 3 + 1 ali 3 + 2 pozicioniranjem, ne za istočasno
4- ali 5-osno obdelovanje. Če program ne uporablja nagibnih in vrtljivih osi, ničelne točke
DWO ni treba uporabljati.

CAUTION: Vrednost ničelne točke obdelovanca na B-osi, ki jo uporabljate s kodo
G254, MORA biti ničla.

Z dinamično ničelno točko obdelovanca (DWO) vam ni več treba nastavljati obdelovanca v
natančen položaj, kot je programirano v sistemu CAM. Dinamična ničelna točka
obdelovanca (DWO) uporabi ustrezne začetne položajne točke za izračun razlik med
programirano lego obdelovanca in dejansko lego obdelovanca. To odpravlja potrebo po
ponovnem prenosu programa iz sistema CAM zaradi tega, ker sta poziciji programiranega
in dejanskega obdelovanca različni.

Krmilnik pozna središča rotacije za vrtljivo mizo (MRZP) in lego obdelovanca (aktivna
ničelna točka obdelovanca). Ti podatki se uporabljajo za ustvarjanje želenega gibanja
stroja iz prvotnega programa, ki ga ustvari CAM. Zato je priporočljivo, da se pokliče koda
G254 po podanem ukazu za ničelno točko obdelovanca in po katerem koli rotacijskem
ukazu za namestitev 4. in 5. osi.

Po klicu kode G254 morate specificirati položaje osi X, Y in Z, pred podajanjem ukaza za
rezanje, tudi če koda prikliče trenutni položaj. Program mora specificirati položaja osi X in
Y v enem bloku in položaj Z osi v ločenem bloku.

CAUTION: Pred rotacijskim gibom uporabite kodo G53 za ukaz nemodalnega
premika koordinat stroja, da zagotovite varen dvig orodja iz
obdelovanca in omogočite prazen prostor za rotacijski gib. Po
zaključenem rotacijskem gibanju morate specificirati položaje osi X, Y
in Z, pred podajanjem ukaza za rezanje, tudi če koda prikliče trenutni
položaj. Program mora specificirati položaja osi X in Y v enem bloku in
položaj osi Z v ločenem bloku.
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CAUTION: Zagotovite, da je koda G254 preklicana s kodo G255, kadar program
izvaja istočasno 4-osno ali 5-osno obdelovanje.

NOTE: Zaradi jasnosti ilustracije v tem razdelku ne prikazujejo prižem za
pritrditev obdelovanca.

Blok na spodnji sliki je bil programiran v sistemu CAM z zgornjo sredinsko odprtino,
nameščeno na sredini palete in določeno kot X0, Y0, Z0.

F5.1: Prvotni programirani položaj

Na spodnji sliki dejanski obdelovanec ni nameščen v tem programiranem položaju.
Središče obdelovanca je dejansko pozicionirano s točko X3, Y-2, Z0 in je opredeljeno kot
G54.

X0, Y0, Z0
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F5.2: Središče pri kodi G54, DWO izklopljeno

Na sliki spodaj je poklicana dinamična ničelna točka obdelovanca (DWO). Krmilnik pozna
središča rotacije za vrtljivo mizo (MRZP) in lego obdelovanca (aktivna ničelna točka
obdelovanca G54). Krmilnik uporablja te podatke, da opravi ustrezne naravnave ničelne
točke, da zagotovi ustrezno pot orodja pri posegih na obdelovancu, kot je predvideno s
program, ki ga ustvari sistem CAM. To odpravlja potrebo po ponovnem prenosu programa
iz sistema CAM zaradi tega, ker sta poziciji programiranega in dejanskega obdelovanca
različni.

F5.3: Središče, ko je dinamična ničelna točka obdelovanca (DWO) vklopljena.

G254 Primer programa

%
O00004 (DWO SAMPLE) ;
G20 ;
G00 G17 G40 G80 G90 G94 G98 ;
G53 Z0. ;

X3, Y-2, Z0

X0, Y0, Z0
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T1 M06 ;
G00 G90 G54 X0. Y0. B0. C0. (G54 is the active work offset 
for) ;
(the actual workpiece location) ;
S1000 M03 ;
G43 H01 Z1. (Start position 1.0 above face of part Z0.) ;
G01 Z-1.0 F20. (Feed into part 1.0) ;
G00 G53 Z0. (Retract Z with G53) ;
B90. C0. (ROTARY POSITIONING) ;
G254 (INVOKE DWO) ;
X1. Y0. (X and Y position command) ;
Z2. (Start position 1.0 above face of part Z1.0) ;
G01 Z0. F20. (Feed into part 1.0 ) ;
G00 G53 Z0. (Retract Z with G53) ;
B90. C-90. (ROTARY POSITIONING) ;
X1. Y0. (X and Y position command) ;
Z2. (Start position 1.0 above face of part Z1.0) ;
G01 Z0. F20. (Feed into part 1.0 ) ;
G255 (CANCEL DWO) ;
B0. C0. ;
M30 ;
%

G254 Opombe programerja

Pritisk te tipke in programske kode bodo preklicale G254:

• [EMERGENCY STOP]
• [RESET]
• [HANDLE JOG]
• [LIST PROGRAM]
• G255 – Prekliči DWO
• M02 – Konec programa
• M30 – Konec in ponastavitev programa

Te kode NE bodo preklicane G254:

• M00 – Ustavitev programa
• M01 – Izbirna ustavitev

Nekatere kode ignorirajo G254. Te kode ne veljajo za rotacijske delte:

• *G28 – Vrnitev na ničelno točko stroja skozi izbirno referenčno točko
• *G29 – Pomik na pozicijo skozi G29 referenčno točko
• G53 – Nemodalna izbira koordinat stroja
• M06– Zamenjava orodja
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*Močno priporočamo, da ne uporabljate kode G28 ali kode G29, medtem ko je aktivna koda
G254, niti kadar osi B in C nista v ničelni točki.

1. Koda G254 (DWO) je namenjena obdelovanju 3 + 1 in 3 + 2, pri čemer se osi B in C 
uporabljata samo za pozicioniranje.

2. Aktivno ničelno točko obdelovanca (G54, G55 itd.) morate uporabiti, preden se poda 
ukaz za izvajanje kode G254.

3. Vsako rotacijsko gibanje mora biti dokončano, preden se poda ukaz za izvajanje 
kode G254.

4. Po klicu kode G254 morate specificirati položaje X osi, Y osi in Z osi, pred 
podajanjem ukaza za rezanje, tudi če koda prikliče trenutni položaj. Priporočamo, da 
osi X in Y specificirate v enem bloku in Z os v ločenem bloku.

5. Prekličite kod G254 s kodo G255 takoj po uporabi in pred vsakim rotacijskim 
gibanjem.

6. Prekličite kodo G254 s kodo G255kadar koli se izvede istočasno 4- ali 5-osno 
obdelovanje.

7. Prekličite kodo G254 s kodo G255 in rezilo premaknite na varno mesto, preden 
obdelovanec namestite v novo lego.
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Chapter 6: Nastavitev ničelnih točk 
obdelovanca in ničelnih 
položajnih točk orodja

6.1 Nastavite ničelno točko obdelovanca na B-osi
Če se za vpenjalo za pritrditev obdelovanca ali za obdelovanec zahteva naravnava B osi,
da bo pravilno uravnana za obdelovanje, uporabite ta postopek za naravnavanje in
zapisovanje ničelnih točk obdelovanca na B osi.

CAUTION: Ne uporabljajte ničelnih točk na B osi, če vaš program uporablja
Dinamične ničelne točke obdelovanca (G254). Vrednost začetne
položajne točke na B osi mora biti ničla.

1. Naravnavajte B os, dokler obdelovanec ni pozicioniran v enaki smeri, kot je določena 
v programu. Običajno je zgornja površina vpenjala ali obdelovanca pravokotna na Z 
os.

2. Pomaknite se na prikaz [OFFSET]>Obdelovanec. Premaknite se na prikaz vrednosti 
ničelne točke obdelovanca, ki je uporabljena v programu (v tem primeru G54).

3. Označite krepko vrednost v stolpcu B Axis. Pritisnite [PART ZERO SET] za 
zapisovanje ničelne točke.

6.2 Nastavite ničelno točko obdelovanca na C-osi

NOTE: Če se za vpenjalo za pritrditev obdelovanca ali za obdelovanec
zahteva naravnava C osi, da bo pravilno uravnana za obdelovanje,
uporabite naslednji postopek za naravnavanje in zapisovanje ničelnih
točk obdelovanca na C-osi.
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F6.1: Nastavitev smeri obdelovanca na C osi

1. Obdelovanec položite na pladenj (vpenjalo ni prikazano). Naravnavajte C os, dokler 
obdelovanec ni pozicioniran v enaki smeri, kot je določena v programu. Običajno se 
kot preverjanje namestitve na vpenjalu ali obdelovancu opravi preverjanje 
vzporednosti z X osjo ali Y osjo.

2. Pomaknite se na prikaz [OFFSET]>Obdelovanec. Premaknite se na prikaz vrednosti 
ničelne točke obdelovanca, ki je uporabljena v programu (v tem primeru G54).

3. Označite krepko vrednost v stolpcu C Axis. Pritisnite [PART ZERO SET] za 
zapisovanje ničelne točke.

6.3 Ročna nastavitev ničelnih točk obdelovanca za 
X-, Y- in Z-os

NOTE: Ta postopek uporabite, če je sonda sistema WIPS onemogočena.

NOTE: Za osnovne metode določanja začetnih položajnih točk in metode
nastavitve orodij glejte Priročnik za upravljavce rezkalnega stroja
Haas.
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1. Opravite pomik osi X in Y v ničelni položaj, določen v programu.

F6.2: Ničelni položaj X osi in Y osi stroja UMC-1000

2. Pomaknite se na prikaz [OFFSET]>Obdelovanec. Premaknite se na prikaz vrednosti 
ničelne točke obdelovanca, ki je uporabljena v programu (v tem primeru G54).

3. Izberite stolpec X Axis za ničelno koordinatno točko svojega obdelovanca in 
pritisnite [PART ZERO SET], da nastavite ničelni položaj na X osi.

4. Pritisnite znova [PART ZERO SET], da nastavite ničelni položaj na Y osi.

F6.3: Nastavitev ničelnega položaja na X osi in nastavitev ničelnega položaja na Y osi

5. Določite ravnino za nastavitev orodja, ki bo uporabljena za nastavitev vseh dolžin 
orodja v ničelni položajni točki; na primer uporabite zgornjo površino obdelovanca.
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F6.4: Primer ravnine za nastavitev orodja (zgornja površina obdelovanca)

6. V vreteno vstavite kalibrirno orodje za merjenje dolžine, ki je vključeno v dobavo s 
Sistemom WIPS.

F6.5: Kalibrirno orodje za merjenje dolžine

7. Prepričajte se, da sta osi B in C v isti ničelni točki obdelovanca, nastavljeni prej. 
(G00 G90 G54 B0 C0)
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8. Izberite stolpec Z AXIS za koordinato ničelne točke svojega obdelovanca.
9. Opravite pomik Z osi v ravnino za nastavitev orodja Prepričajte se, da se konec 

kalibrirnega orodja rahlo dotika ravnine za nastavitev orodja. Na tej ravnini boste 
vsako izmed svojih orodij premaknili navzdol, da se komaj dotika te površine.

F6.6: Premaknite konec kalibrirnega orodja na ravnino za nastavitev orodja.

10. Na strani s prikazom aktivne ničelne točke obdelovanca, ki je uporabljena v 
programu (v tem primeru G54), s krepko označenim stolpcem Z osi pritisnite [PART 
ZERO SET].

11. Odštejte dolžino kalibrirnega orodja za merjenje dolžine, ki je dobavljeno s strojem, 
od vrednosti, prikazane v stolpcu Z osi. Vnesite to vrednost kot ničelno točko v 
stolpec Z osi.

Če je na primer ničelna točka obdelovanca na Z osi -7,0000 in dolžina kalibrirnega 
orodja za merjenje 5,0000, je nova ničelna točka obdelovanca na Z osi -12,0000.

12. Vsako izmed orodij v vašemu programu premaknite navzdol, da se komaj dotika 
površine Z ravnine za nastavitev orodja, da določite njegovo dolžino v ničelni točki.
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6.4 Nastavitev ničelnih točk obdelovanca za X-, Y- 
in Z-os s sistemom WIPS
Če ne uporabljate sistema WIPS, pojdite na razdelek Ročna nastavitev ničelnih točk
obdelovanca na oseh X, Y in Z, ki se začne na strani 29.

NOTE: Prepričajte se, da sta sonda za nastavitev orodja in sonda
obdelovanca kalibrirani. Za postopek kalibriranja glejte Haas WIPS
priročnik (96-10002).

F6.7: Ničelna točka obdelovanca UMC-750 s sistemom WIPS
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F6.8: Z-os, obdelovanec, ničelna-točka, začetna-položajna-točka, začetna-točka, UMC

1. V vreteno vstavite sondo obdelovanca.
2. Prepričajte se, da sta osi B in C v isti ničelni točki obdelovanca, nastavljeni prej. (G00 

G90 G54 B0 C0). Glejte razdelka Nastavitev ničelne točke obdelovanca na B-osi in 
Nastavite ničelne točke obdelovanca na C-osi, če te vrednosti niso pravilne.

3. Nastavite izhodiščne točke osi X in Y s standardnimi predlogami za WIPS, kot je 
ustrezno. Za več informacij glejte priročnik Sistem brezžičnega intuitivnega merjenja 
(WIPS).

4. Konico sonde obdelovanca postavite približno na 0,25" (6 mm) nad ničelno površino 
Z-osi.

5. Premaknite se na [OFFSET] Work. Premaknite se na prikaz vrednosti ničelne točke 
obdelovanca, ki je uporabljena v programu (v tem primeru G54).

6. Pritisnite puščično tipko kazalca [RIGHT], dokler ne pridete do podmenija Probe 
Action.

7. Vtipkajte 11 in nato pritisnite [ENTER], da pridružite funkcijo Single Surface 
Probe Action ničelni točki.

8. Pritisnite [PART ZERO SET], da se premaknete na sistem VPS.
9. Izberite spremenljivko Z.

0.25"
(6 mm)
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F6.9: VPS 11. (Sistem vizualnega programiranja) Sonda enojne površine

10. Vtipkajte -.5 (ali -12 če je krmiljenje nastavljeno na merjenje v metrskem sistemu), 
nato pritisnite [ENTER].

11. Pritisnite [CYCLE START]. Sonda meri razdaljo do zgornje površine obdelovanca in 
zapisuje vrednost v stolpec Z osi, namenjen za ničelno točko obdelovanca za kodo 
G54.

12. Uporabite sondo za nastavitev orodja, da nastavite dolžino orodja v ničelni položajni 
točki za vsako izmed svojih orodij.
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Chapter 7: Hitra rotacija nazaj v 
referenčno točko stroja in 
Nastavitev 247

7.1 Hitri rotacijski gib G28 (položaj Home)
Ta funkcija vam omogoča, da rotacijsko os vrnete v ničelno točko za obrat 359,99 stopinje,
kar vam prihrani čas in gibanje. Rotacijska os se mora vrteti vsaj za 360 stopinj, da bo imela
funkcija rotacije nazaj učinka.

Na primer, če je rotacijska os skozi program obrnila skupaj za 960 stopinj, bo ukaz rotacijski
osi, da se vrne v ničelno točko, brez funkcije »rotacije nazaj v ničelno točko«, povzročil
rotacijo osi nazaj za vseh 960 stopinj, preden bo krmilnik CNC Haas sprejel podatek, da je
os v položaju Home.

Z omogočeno funkcijo »Hitri rotacijski gib« G28, se bo rotacijska os obračala proti svoji
ničelni točki ravno toliko, da doseže položaj Home (ničelni položaj); krmilnik ignorira vse
predhodne obrate. V navedenem primeru z obračanjem 960 stopinj se bo os pri rotaciji
nazaj obrnila za negativnih 240 stopinj in se ustavila pri položaju Home stroja.

Za uporabo te funkcije mora biti Nastavitev 108 nastavljena na ON. Ukaz za »rotacijo nazaj
v ničelno točko« mora biti inkrementalno pozicionirani (G91) ukaz (G28) za položaj Home.

Na primer program:

G54 G01 F100. C960. (rotary axis TURNS 960 DEGREES CLOCKWISE)

G28 G91 C0. (rotary axis ROTATES 240 DEGREES COUNTER-CLOCKWISE 
TO HOME)

7.2 247 - Zamenjava orodja s hkratnim gibanjem 
XYZ
Nastavitev 247 določa, kako se premikajo osi med zamenjavo orodja. Če je Nastavitev 247
OFF, se najprej umakne os Z, nato sledi gibanje osi X in Y. Ta funkcija je lahko uporabna
pri izogibanju trkom orodij za nekatere konfiguracije pritrdilnih elementov. Če je Nastavitev
247 ON, osi se premikajo hkrati. To lahko povzroči trčenje orodja in obdelovanca zaradi
rotacije osi B in C. Močno priporočamo, da, pri uporabi stroja UMC-750, ta nastavitev
ostane v položaju OFF zaradi velike možnosti trkov.
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Chapter 8: Vzdrževanje
8.1 Uvod

Redno vzdrževanje je pomembno, da zagotovite, da ima vaš stroj dolgo in produktivno
življenjsko dobo z minimalnimi izpadi. Najpogostejša opravila vzdrževanja so preprosta in
jih lahko opravite sami. Prav tako lahko vprašate svojega distributerja Haas (HFO) o
njihovem celovitem programu preventivnega vzdrževanja za kompleksne vzdrževalne
naloge.

8.2 Načrt vzdrževanja UMC
T8.1: Tabela urnika vzdrževanja

Postavka za vzdrževanje Interval

Avtomatski menjalnik orodij (bočno montiran) - SMTC

Očistite ostružke iz menjalnika orodja. Enkrat na teden

Preverite sklop mehanske roke, bata in 
naravnavanja.

Šest mesecev

Mažite odmičnike menjalnika orodja. Enkrat na leto

Pomožni filter

Zamenjajte filtrirno vrečko. Preverite merilnik

Preverite, ali so gumijaste cevi brez razpok. Šest mesecev

Mazanje osi

Preverite raven masti v rezervoarju. Enkrat na mesec

Preverite, ali so gumijaste cevi brez razpok. Šest mesecev

Električna omarica

Očistite zračne odprtine vektorskega pogona / 
filter.

Enkrat na mesec

Zaprto območje stroja

Preglejte okna glede poškodb. Enkrat na dan
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Preverite delovanje in signalizacijo zaklepanja 
vrat.

Enkrat na dan

Preglejte pokrove poti in namažite. Enkrat na mesec

Minimalna količina mazanja

Očistite filter znotraj rezervoarja za olje. Enkrat na leto

Pobiralnik olja

Preglejte cevi pobiralnika olja. Šest mesecev

Pnevmatika

Preverite tlak regulatorja zraka za vreteno. Enkrat na teden

Preverite, ali so gumijaste cevi brez razpok. Šest mesecev

Očistite valjasto tuljavo za splakovanje zrakom. Enkrat na leto

Pnevmatika

Preverite tlak regulatorja zraka za vreteno. Enkrat na teden

Preverite, ali so gumijaste cevi brez razpok. Šest mesecev

Očistite valjasto tuljavo za splakovanje zrakom Enkrat na leto

Sistem merjenja s sondo

Preverite baterije sonde. Šest mesecev

Preverite kalibriranje sonde. Šest mesecev

Rotacijske osi

Preglejte olje. Enkrat na leto

Zamenjajte olje. Enkrat na dve leti

Zamenjajte protiutežni valj A osi. Enkrat na dve leti

Standardni sistem za hlajenje z zalivanjem

Očistite mrežo filtra. Kot se zahteva

Postavka za vzdrževanje Interval
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Preglejte raven hladilne tekočine. Enkrat na teden

Preglejte koncentracijo hladilne tekočine. Enkrat na teden

Popolnoma očistite rezervoar hladilne tekočine 
in zamenjajte hladilno tekočino.

Šest mesecev

Očistite standardni filter hladilne tekočine. Šest mesecev

Preverite, ali dolivanje hladilne tekočine deluje 
pravilno.

Šest mesecev

Vreteno

Očistite in namažite konus vretena. Kot se zahteva.

Preverite vlečno silo vretena. Enkrat na leto

Vreteno HSK

Skenirajte QR kodo, da dobite najnovejše 
informacije o vzdrževanju Vretena HSK.

Mazanje vretena

Preverite raven maziva v rezervoarju. Enkrat na mesec

Obdelovanje

Namažite vlečne stebre. Kot se zahteva.

Hlajenje skozi vreteno (TSC)

Očistite filter TSC. Šest mesecev

Postavka za vzdrževanje Interval
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8.3 Več informacij na spletu
Za posodobljene in dodatne podatke, vključno z nasveti, triki, postopki vzdrževanja in več,
obiščite stran Haas Service na naslovu www.HaasCNC.com. Spodnjo kodo lahko tudi
skenirate s svojo mobilno napravo, da greste neposredno na stran Haas Service:

Preverite, ali so gumijaste cevi brez razpok. Šest mesecev

Preverite, ali funkcija samodejnega čiščenja 
pravilno deluje.

Šest mesecev

Postavka za vzdrževanje Interval
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