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De uitblinker in multi-batch automatisering

De Platinum Sideloader is een compacte en gesloten robot automatisering met een hoge 
capaciteit voor het automatisch beladen van uitgangsmateriaal of halffabricaten in één of 
twee CNC-machines. Dit kunnen zowel freesbanken alsook draaibanken zijn, voor beide 
soorten CNC machines is de Sideloader een oplossing. 

De automatisering is standaard voorzien van een productbeladingsmodule. Voor de 
ondernemer die nóg meer output uit zijn CNC machine wil halen biedt BMO Automation de 
mogelijkheid om ook pallets met daarop spanmiddelen te beladen. Hiermee verkrijgt u meer 
flexibiliteit en kunt u meerdere verschillende productformaten onbemand door de Doosan 
DVF laten produceren.

Platinum Sideloader

Highlights

 6-assige robot met een maximale handling capaciteit van 24, 50 of 80 kg 
 Beladen van 1 of 2 CNC machines met 1 robot
 Capaciteit voor 8 pallets 395x395mm of 16 pallets 395x195mm
 Beladen van pallets met pneumatische machine klem of losse maatwerk opspanning
 Keuze uit vele verschillende grijpermogelijkheden
 Standaard vier robuuste productlades (maximaal zeven)
 Afmetingen productlade 1600mm x 520mm 
 Maximale belasting per lade van 300 kg
 Variabele producthoogtes door vrij in te delen ladesysteem
 Bijvullen van productlades tijdens bedrijf
 Multi-batch automatiseren van meerdere productseries in één continu proces (24/7)

BMO Intelligent Control System

Product module 

Pallet module

Robot varianten

Keuze uit vele 
grijpermogelijkheden

Automatisch instelbare grijperbek

Hoge capaciteit product belading

Twee ruime pallet schappen 

Keuze uit verschillende maximale 
draaglasten

Parallelgrijper, driepuntsgrijper, 
assengrijper, vacuumgrijper, 
magneetgrijper

Nooit meer omstellen van grijpervingers
Flexibel modulair ladensysteem



5-Assig frezen

De Doosan DVF serie is de nieuwe generatie 5-assige bewerkingscentra van Doosan 
Machine Tools. Geoptimaliseerd voor onbemande 5 vlaks bewerkingen,  moeilijk te 
verspanen en complexe werkstukken. 

• Compleet bewerken in één opspanning
• Hogere productie-output
• Hogere nauwkeurigheid 

Verbeterd en vernieuwd

• Een kleinere footprint dan de voorgaande modellen.
• Standaard voorzien van een vetsmeersysteem.
• Betere toegankelijkheid tot de opspanning, waarmee het gebruiksgemak voor de 

operator verder is gemaximaliseerd.
• Om de nauwkeurigheid verder te verbeteren zijn de bewerkingscentra uitgerust met 

een thermische compensatiefunctie voor zowel de spil als het machineframe.
• Een nieuw design voor spanenafvoer inclusief koelvloeistoftank met filters voor 

zorgeloze afvoer van spanen.
• Geoptimaliseerd voor onbemande productie.
• Besturingsmogelijkheden Fanuc, Heidenhain en Siemens.

Doosan DVF serie

Doosan DVF 5000 DVF 6500 DVF 8000 DVF 8000T

Tafelgrootte ø 500 mm ø 650 mm ø 800 mm ø 800 mm 

Max. werkstukgewicht 400 kg 600 kg 1400 kg 700 kg

Verplaatsing X-as 625 mm 750 mm 1000 mm 1000 mm

Verplaatsing Y-as 450 mm 785 mm 900 mm 900 mm

Verplaatsing Z-as 400 mm 600 mm 685 mm 685 mm

Spilopname Big Plus ISO 40 Big Plus ISO 40 Big Plus ISO 40 HSK T63

Toerental 12000 rpm 12000 rpm 12000 rpm 18000 rpm

Spindelmotor 22 kW 30 kW 30 kW 30 kW 

Toerental C-as 20 rpm  50 rpm  60 rpm 600 rpm

5-assige bewerkingscentra

Say Hi to 
High End Machining



Doosan DVF serie en BMO Platinum Sideloader

Door het koppelen van een 5-assige Doosan 
CNC machine uit de DVF serie aan een 
BMO Platinum Sideloader behoort 24/7 
productie van verschillende productseries 
tot uw mogelijkheden. U kunt met de 
automatisering een zeer hoge output uit 
deze CNC machine halen. U hoeft ook 
niet bang te zijn dat u stil komt te staan 
doordat het gereedschap in de machine 
niet voorradig is. Door te kiezen voor 
het uitgebreide gereedschapsmagazijn 
van maximaal 120 gereedschappen kunt 
u meerdere productseries onbemand 
produceren.

De belading van pallets en producten vindt 
plaats via de automatische deur aan de 
zijkant van de Doosan. De voorzijde van 
de machine uit de DVG serie blijft hierdoor 
toegankelijk voor manuele bediening.

De Sideloader is overigens zeer eenvoudig 
uit te breiden. Zo kan er een tweede 
Doosan CNC machine geïntegreerd worden, 
zodat er een nog hogere productiviteit 
mogelijk is. Daarnaast zijn er vele andere 
innovatieve opties die het verspanend 
proces optimaliseren. Wat te denken van 
de automatische instelbare servogrijper 
waarmee manuele aanpassingen aan 
grijpervingers tot het verleden behoren. Alle 
opties zijn achteraf toe te voegen aan uw 
automatisering.
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Platinastraat 24
6031 TW Nederweert

Nederland

sales@bmoautomation.nl
www.bmoautomation.nl

+31 (0)495 729 640

Breeuwhamer 25 
1648 HG De Goorn  

Nederland

info@dormac.nl
www.dormaccncsolutions.nl 

+31 (0)229 542 485

Voor meer informatie of een 
afspraak neemt u contact op met:

Voor meer informatie of een 
afspraak neemt u contact op met:

Edwin de Leeuw
Sales manager Noord

+31 (0)6-51196113

Peter Storm
Sales manager Zuid
+31 (0)6-51246194

Ruud Dubbeld
Sales manager West
+31 (0)6-53492051

Arthur Hoogland
Sales manager Oost
+31 (0)6-54391045

Johan Mertens
Verkoop Nederland / België

+31 (0)6 59 93 84 30

William van Breugel
Verkoop Nederland
+31 (0)6 53 59 86 38


