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oikos
6-assige bewerkingscentrum voor balken en wandelementen

SCM GROUP SPA
via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - fax +39 0541 674274 
housing@scmgroup.com 
www.scmwood.com
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6-assige bewerkingscentrum, de optimale technologische oplossing voor 
houten structuurbalken en modulaire wandelementen. OIKOS kan met zijn zeer 
innovatieve uitrustingen voldoen aan elke vraag van de voortdurend evoluerende 
markt.

HOOGSTE FLEXIBILITEIT
Gelijk welke bewerking, op gelijk welk vlak, zonder de werkstukken te draaien, 
dankzij de innovatieve structuur met 6-assige architectuur.

GROTERE PRECISIE
Snellere en eenvoudige installatie van balken en wandelementen zonder enige 
aanpassing op de werf dankzij de maximale precisie van de bewerkingseenheid.

EENVOUDIG IN GEBRUIK
Het programmeren en bedienen van de machine met de Maestro Beam&Wall 
software is eenvoudig en intuïtief voor iedereen; Ontworpen en ontwikkeld 
door Scm, zorgt het voor de volledige integratie met de meest gebruikte 
CAD-ontwerppakketten in deze sector van de industrie.

PRODUCTIVITEIT ZONDER COMPROMISSEN
De productie van opeenvolgende werkstukken, die totaal verschillend zijn van 
elkaar, met zeer snelle gereedschapswissels. Er is geen enkele instelling nodig.

oikos
6-assige bewerkingscentrum voor balken en wandelementen
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INNOVATIEVE 6-ASSIGE ARCHITECTUUR 
met telescopische Y-as die een maximale 
precisie biedt bij beperkte totaalafmetingen.

SYSTEEM VOOR POSITIONEREN EN KLEMMEN 
Klemmen met gemotoriseerde, “zelf-centrerende” sluitbeweging, zorgen voor een optimale grip van het werkstuk onder alle 
omstandigheden. CNC-gecontroleerde horizontale en verticale drukkers, met “zelf-centrerende”sluitbeweging, die zich automatisch 
aanpassen aan de sectie van het werkstuk, “begeleiden” deze in de bewerkingszone en staan garant voor de hoge nauwkeurigheid.

NESTING TECHNOLOGIE 
Innoverend in de bewerking van 
wandelementen dankzij de nest functie; 
materiaal optimalisatie, tijd en kosten besparen 
zijn de voornaamste productievoordelen.

oikos
technologische voordelen
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manipulatie systemen ergonomie

Elektrische, elektronische, smering- 
en persluchtsystemen zijn op de 
zijkant van de cabine gepositioneerd, 
goed zichtbaar en toegankelijk voor 
onderhoud.

De besturingseenheid bevindt zich 
vooraan op de machine naast een 
groot doorzichtig raam die een 
optimale zichtbaarheid geeft op de 
gehele bewerkingszone.

LAADSYSTEEM
Het automatisch laadsysteem zorgt ervoor dat 
de verschillende balken die op de ingangsbuffer 
geplaatst werden, stuk voor stuk, snel en precies, 
geladen worden op de rollenbaan aan de ingang 
van de machine.

Zodra de balk klaar is om in de bewerkingszone 
ingebracht te worden gaat het laadsysteem, in 
gemaskeerde tijd, terug naar de beginpositie en zet 
het zich klaar voor het laden van de volgende balk.

LOSSYSTEEM
Gepositioneerd rechts van de machine beheert dit 
systeem het lossen van de bewerkte werkstukken 
die op de uitgangsbuffer verzameld kunnen 
worden. 

Volledig gesloten bewerkingszone met 
een beschermende cabine die een extreme 
veiligheid garandeert voor de bediener 
gedurende de bewerkingsfases.
De cabine is voorzien van afzuigmonden 
die het fijne stof kunnen afvoeren zodat de 
bewerkingszone goed zichtbaar blijft.

Spanen en afval worden afgevoerd met een brede 
transportband die zich onderaan de bewerkingszone 
bevindt. Dankzij het automatisch aansturen van de 
draairichting van de transportband, en de klep aan de 
voorkant van de machine, kan de bediener gemakkelijk 
kleine werkstukken recupereren.
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De elektrospindel, ontworpen en gebouwd door SCM, levert reeds een vermogen van 13 kW bij 6.000 tr/min, om ook 
bij gereedschappen met grote diameter van de kracht te kunnen profiteren, en bereikt een max rotatiesnelheid van 
16.000 tr/min. Perfecte eigenschappen die de machine geschikt maken voor freeswerk met grote materiaalafnames en 
profileerwerk met hoge draaisnelheden waarbij een hoge precisie en perfecte afwerkingskwaliteit gegarandeerd kunnen 
worden.  

De bewerkingseenheid en de freesmotor zijn special ontworpen om alle noodzakelijke bewerkingen op balken en 
wandelementen te kunnen uitvoeren bij een maximale snelheid en met de hoogste afwerkingskwaliteit. Balken en modulaire wandelementen met secties 

tot 1.250x300 mm die bewerkingen nodig hebben 
aan alle kanten, worden bewerkt in een éénmalige 
positionering zonder de noodzaak om het werkstuk 
te kantelen of opnieuw in te voeren.

De specifieke geometrie van de bewerkingsunit 
laten toe, dankzij de 6-as, om zelfs de onderkant 
van het werkstuk te bewerken: hogere precisie, 
hogere productiviteit en geen tussenkomst van de 
bediener.

oikos
bewerkingseenheid
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Kettingfrees-hoekaggregaat ontworpen om 
doorgaande of blinde gaten te steken tot een 
diepte van 310 mm.
Uitgerust met een stabilisatie stang die een hoge 
nauwkeurigheid te garandeert.

Kettingzaag-hoekaggregaat ontworpen om 
te zagen met precisie, in het bijzonder 
bij toepassingen op wandelementen met 
bewerkingen op basis van nesting technologie
Het hoekaggregaat is voorzien van een 
smeersysteem met indicator van het oliepeil.

Gereedschapsmagazijnen, met in totaal 
18 posities, om steeds alle benodigde 
gereedschappen aan boord te hebben zodat de 
meest uiteenlopende bewerkingen uitgevoerd 
kunnen worden.
In de bovenste positie kan een zaagblad met 
diameter van 600 mm geplaatst worden terwijl 
in de onderste speciale aggregaten geplaatst 
kunnen worden, zoals een kettingfrees-
aggregaat.

Positie bestemd voor een kettingfrees-aggregaat of voor 
gereedschap met een gewicht tot 15 kg. 

Positie bestemd voor een kettingzaag-aggregaat of voor 
gereedschap met een gewicht tot 15 kg. 

oikos
gereedschapsmagazijnen hoekaggregaten
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Lasertaster, geplaatst op 
de bewerkingseenheid, die 
toelaat om op de 6 vlakken 
van een werkstukoppervlak 
de juiste positie van het 
werkstuk te controleren 
alvorens een bewerking 
uit te voeren, om de 
maximale precisie te 
garanderen.
De lasertaster werkt 
veel sneller dan een 
pneumatische taster en 
kan steeds ingezet worden 
onafhankelijk van de lengte 
van het gereedschap 
aanwezig in de freesmotor.

Comfortabele en verwijderbare 
ondersteuningen die het laden vanaf een 
stapel naar de ketting van de laadbuffer 
vereenvoudigen.

Markeringen aanbrengen is mogelijk op 
de 6 vlakken van een werkstukoppervlak, 
dankzij het markeeraggregaat geplaatst 
op de achterkant van de freesmotor.
Het toestel laat toe om snel lijnen of schrift 
uit te voeren zonder gereedschapswissel.

Meer netheid dankzij een geïnclineerde 
transportband, achter de machine, die de spanen 
en het restmateriaal naar een containerhoogte 
kan transporteren.

Pneumatische taster, geplaatst op de 
bewerkingseenheid, die toelaat om op de 6 vlakken 
van een werkstukoppervlak,de juiste positie van het 
werkstuk te controleren alvorens een bewerking uit te 
voeren, om zo de maximale precisie te garanderen.

Eenvoudige identificatie van elk individueel 
werkstuk dankzij de “etikettenprinter” die 
onmiddellijk na het voltooien van het werkstuk een 
etiket print.

oikos
speciale bewerkingseenheden opties
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software

Maestro Beam&Wall is de software ontwikkeld door SCM 
die de communicatie verzorgt met de beste CAD-ontwerp 
pakketten die in deze sector van de markt gebruikt worden. 
Met enkele klikken ga je van importeren van *.BTL-files 
naar bruikbare programma’s voor de bewerking van 
de werkstukken met de machine. Maestro Beam&Wall 
haalt alle informatie van het CAD-systeem waarmee de 
gehele structuur ontworpen werd en genereert vervolgens 
een programma voor elk individueel element van de 
constructie. Verder zijn er een aantal eenvoudige functies 
beschikbaar om de te produceren elementen eventueel te 
personaliseren.

Elk project kan geïmporteerd en bewerkt worden in 
enkele stappen en dit met de mogelijkheid om iedere 
bewerkingsparameter te wijzigen maar ook toevoegen of 
wissen van bewerkingen en elementen is mogelijk.
Mogelijkheid om de machine strategieën te wijzigen om 
de beste resultaten te bereiken in termen van precisie en 
afwerkingsgraad van het eindproduct. 

Maestro Beam&Wall beschikt over simulatiesoftware, die het 
mogelijk maakt om programma’s op voorhand op een PC 
te testen en alle bewerkingen te visualiseren die uitgevoerd 
gaan worden gedurende het productieproces met evidente 
voordelen voor de klant:
• eliminatie van botsingsrisico’s, fouten en stilstanden
• berekenen van de productietijd en materiaalkosten om op 

een eenvoudig manier de winstmarge van een opdracht te 
kunnen bepalen.

Tijdens het programmeren is het mogelijk om de te produceren 
elementen te optimaliseren zodanig dat het afval uit de 
basiselementen tot een minimum gereduceerd wordt.

Dezelfde operators interface is aanwezig op de machine 
sturing om het volgende te beheren: starten van programma’s, 
productierapporten, printen van etiketten, enz.

In een eenvoudige en intuïtieve manier beheert de operators 
interface ook alle beschikbare gereedschappen, met de 
mogelijkheid om nieuwe gereedschappen te creëren (vorm en 
afmetingen) en verschillende gereedschapsgroepen te beheren 
volgens het uit te voeren project.

Flexibiliteit zowel in bewerken als in programmeren 
met de mogelijkheid om volkomen vrij elke geometrie 
te creëren.

Softwarefuncties speciaal ontwikkeld voor 
PROJECTEN MET MODULAIRE WANDELEMENTEN 
die met NESTING-technologie bewerkt worden. 
Eenvoudige importeren en productie van elementen 
die verkregen worden door het opdelen van ruwe 
modulaire wandelementen en dit met een minimum 
aan materiaalverlies.
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technische gegevens toepassingen

Assen

X-as snelheid        m/min 107

Y-as snelheid        m/min 75

Z-as snelheid        m/min 28

Freesmotor

Max vermogen bij 6.000 tr/min (S1)       kW 13

Max draaisnelheid                                  tr/min 16000

Max Koppel                                            Nm 20,7

Max zaagbladdiameter                          mm 600

Magazijnen voor gereedschappen

Rapid 15                                                nr. posities 15

Posities kettingzaag                               nr. 1

Posities zaagblad                              nr. 1

Posities kettingfrees                          nr. 1

Installatie

Aansluitdiameter afzuiging                mm 2 x 250

Luchtsnelheid afzuiging                   m/sec 20

Luchtverbruik afzuiging                     m³/u 2 x 3600

Persluchtverbruik                               NL/mix 200

Machinegewicht                                kg
da 15000 a 21000 - oikos 12
da 13000 a 18000 - oikos 6

Max. sectie mm
1250 x 300 - oikos 12
625 x 300 - oikos 6

Min. sectie mm 50 x 20

DATI TECNICI
OIKOS 6-assige bewerkingscentrum

OIKOS 12 OIKOS 6
A (mm) 23700 32700 43700 23700 32700 43700
B (mm) 6250 6250 6250 5000 5000 5000
C (mm) 9000 13500 19000 9000 13500 19000
D (mm) 1000 1000 1000 1000 1000 1000
H (mm) 3320 3320 3320 3320 3320 3320

DAKCONSTRUCTIES - PLAFONDS

PANELEN IN KRUISLINGS GELAMINEERD HOUT (CLT, X-LAM)

STRUCTURELE HOUTEN PALEN EN BALKEN



DE STERKSTE
HOUTTECHNIEKEN 
ZITTEN IN ONZE DNA
SCM. IN ÉÉN ENKEL MERK EEN GROOT PATRIOMIUM AAN COMPETENTIES
Met meer dan 65 jaar ervaring is SCM een belangrijke speler in 
houtbewerkingstechnologie, het resultaat van de integratie van de 
beste knowhow in de machines en in de professionele fabrieken voor de 
houtbewerking, wereldwijd aanwezig met het grootste distributienetwerk 
in de sector.

Alleenstaande machines, geïntegreerde installaties en specifieke 
diensten voor het verwerkingsproces van uiteenlopende materialen.

Technologische componenten voor de machines en installaties 
van de groep, voor derden en voor de mechanische industrie.

TECHNOLOGIE VOOR 
DE HOUTBEWERKING

TECHNOLOGIE VOOR COMPOSIET 
MATERIALEN, ALUMINIUM, 

KUNSTSTOF, GLAS, STEEN, METAAL

FREESSPINDELS EN 
TECHNOLOGISCHE 

COMPONENTEN

ELEKTRISCHE KASTEN MECHANISCHE CONSTRUCTIES STAALGIETERIJ

INDUSTRIËLE MACHINES INDUSTRIËLE COMPONENTEN

SCM EEN UITSTEKEND TEAM VOOR DE MEEST VOORUITSTREVENDE EXPERTISE
IN INDUSTRIËLE MACHINES EN COMPONENTEN

In onze DNA de sterkte van een grote groep. SCM is onderdeel van de SCM GROUP, wereldleider in de industriële machines 
en componenten voor de bewerking van uiteenlopende materialen.

65 jaar geschiedenis

3 belangrijkste productiecentra in Italië

300.000 m² aan kantoren en fabrieken in de wereld

17.000 geproduceerde machines per jaar

90% export

20 buitenlandse filialen

350 agenten en verdelers

500 servicetechniekers

500 geregistreerde patenten

Maximale geluidsniveaus gemeten volgens de voorgeschreven gebruiksomstandigheden in de norm EN 1870-13:2007 + A:2009.
Akoestische druk tijdens het werken (frezen) 80 dB(A) (gemeten volgens EN ISO 11202:1995, K-variante = 4dB)
Akoestische druk tijdens het werken (frezen) 101 dB(A) (gemeten volgens EN ISO 3746:1995, K-variante = 4 dB). Ondanks het bestaan van een correlatie tussen bovengeno-
emde “conventionele” geluidsemissiewaarden en de gemiddelde persoonlijke blootstelling van de bedieners gedurende 8 uren, zijn deze ook afhankelijk van het specifieke 
werkomstandigheden, lengte van de blootstelling, akoestische eigenschappen van de werkomgeving en de aanwezigheid van extra bronnen van geluid, zoals het aantal 
machines en de aangrenzende bewerkingsprocessen.

Specificaties kunnen variëren afhankelijk van de gekozen samenstelling. Voor demonstratiedoeleinden werden in deze 
folder foto’s van machines voorzien van opties afgebeeld. Zonder waarschuwing kan het bedrijf de technische gegevens 
wijzigen; de wijzigingen zijn niet van invloed op de veiligheid volgens de CE-normen.

BLOKHUIZEN

ISOLATIE- EN DAKPANELEN

oikos
toepassingen


