


ENDÜSTRİ VE EĞİTİM İÇİN OTOMATİK MODELLEME 

OTOMATİK ÜRETİM

Etkili iş akışı için gözetimsiz üretim 
MDX-50, gece/gündüz gözetimsiz işlemleri mümkün kılmak için standart olarak ATC (Otomatik Takım Değiştirici)’ye sahiptir. Otomatik 
algılama fonksiyonu her işlemde freze doğruluğunu garantilemek için takım uzunluğunu düzenler. Opsiyonel döner eksen, malzemeleri 
otomatik olarak 360 dereceye kadar sürekli çevirir ya da 2 kenarlı, 4 kenarlı ya da özel açıları dizinleyerek zor yüzeyli malzemelerin kolay 
ve etkili üretimine olanak verir. ATC ve döner eksen üniteleri sayesinde freze işlemi başladığında kullanıcılar makineyi güvenle tek başına 
çalışmaya bırakabilir ve diğer işlerine devam edebilirler.

KALİTE VE ÇOK YÖNLÜLÜK

Çok çeşitlilikte malzemeler üzerinde muhteşem sonuçlar için olağanüstü kalite
MDX-50, etkileyici çeşitlilikteki malzemeleri modeller, vakum oluşturucu kalıplar, şablonlar, parçalar, 
prototipler ve daha fazla pürüzsüz yüzey detayı üretmek için frezler. Yapısal ve fonksiyonel işlemleri 
test etmek ve diğer parçalar ile birleştirmek için son ürüne benzer malzemelerden prototipler 
yaratın. MDX-50’nin bir dizi uygulama için ideal olmasının sebeplerinden biri de 400 (X) x 305 (Y) x 
135 (Z) mm’lik işleme alanı ile büyük tek parça nesneleri ya da benzer çok sayıdaki küçük parçaları 
toplu olarak üretebilmesidir.

Frezleme tek başına kullanılabilen ideal bir modelleme çözümü ve 3D baskıya etkili tamamlayıcı bir teknolojidir. Çok 
çeşitlilikteki malzemelere frez yapabilme kabiliyeti modelleme maliyetini düşürür ve kullanıcılara nihai ürünlerine 
benzer malzeme özellikleri ile fonksiyonellik testi yapma olanağı sağlar. Frezleme ayrıca işlem sonrasını en aza 
indirgeyen pürüzsüz yüzeyler sunuyor.

1986’da ilk modelimizi ürettiğimizden beri Roland DG, kullanıcı dostu, güvenli ve uygun fiyatlı teknolojisi ile 
endüstri tasarımıyla ilgili kişiler için güvenilir bir sağlayıcı ve masaüstü freze teknolojisinde bir öncü olmuştur.

MDX-50 dijital freze, otomatik üretim ve yenilikçi işlemler açısından yeni bir değer seviyesi sunmaktadır.
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KOLAY KULLANIM

Olağanüstü güvenlik ve temiz çalışma alanı 
MDX-50, stüdyolar ve eğitim alanlarında kendisini ideal kılan güvenli ve sorunsuz işletim için tasarlanmıştır. Kapak, güvenli işletimi 
garantiler ve atıklar daha temiz ve rahat çalışma alanı yaratmak için entegre toz tablasına toplanır. Anlık işlem durumu uzaktan renk kodlu 
LED durum lambaları ile izlenebilir ve aydınlatılmış çalışma alanı materyalleri daha kolay ve hızlı montajlamayı sağlar.

YENİLİKÇİ YAZILIM

Donanımla gelen kullanıcı dostu CAM yazılımı olağanüstü 
sonuçlar ortaya koyar
Endüstri ve Eğitim’de popüler yenilikçi “SRP Player” CAM 
yazılımı, MDX-50’nin gelişmiş fonksiyonları ile eşleşmek için 
güncellendi. Frezleme ayarları, operasyonu yeni başlayanlar 
için dahi kolaylaştıracak 5 temel adımda yapılandırılabilir.

KOLAY İŞLEM

MDX-50’nin dahili panelinden kolay kontrol
MDX-50’deki entegre kontrol paneli kurulan frezleme işlerini 
kolaylaştırır. Çalışırken mil ve frezleme hızını ayarlayın ve iş 
durumunun anlık güncellemelerini alın. Ekrandaki “VPanel” 
fonksiyonu, iş tamamlandığında veya müdahale gerektiğinde 
kullanıcılara mail yoluyla uyarı göndererek ve takım ömrünü 
denetleyerek üretimlere yardımcı olur.

VPanel on PC



Özellikler

Kesilebilir malzeme 
Reçine ile işlenmiş kimyasal ahşap ve modelleme balmumu (metal 
desteklenmemektedir)

Çalışma alanı 400 (X) × 305 (Y) × 135 (Z) mm (15.8 (X) × 12.0 (Y) × 5.3 (Z) in.)

Yüklenebilir malzeme boyutu 400 (X) × 305 (Y) × 100 (Z) mm (15.8 (X)× 12.0 (Y) × 3.9 (Z) in.)

XYZ ekseni sürücü sistemi Step motor

Çalışma hızı 
(besleme 
değeri)

XY ekseni 7-3600 mm/dk (0.3-141.7 in./dk)

Z ekseni 7-3000 mm/dk (0.3-141.7 in./dk)

Yazılım çözünürlüğü
0.001 mm/adım (0.039 mil/adım: RML-1)

0.001 mm/adım (0.039 mil/adım: NC kodu)

Mekanik çözünürlük 0.001 mm/adım (0.039 mil/adım: yarım adım)

Mil motoru Fırçasız DC motor

Mil devir hızı 4500 ila 15000 rpm

Yerleşik alet sayısı 6 (Ancak aletlerden biri algılama pimi olarak da kullanılmaktadır.)

Takılabilir 
aletler

"mm" özellikleri
Sap çapı: 6 mm, tepe çapı: 6 mm veya daha az, uzunluk: 30 ila 90 mm 
arası. Sap çapı 3 mm ve 4 mm olan aletler dahili alet tutucuya yerleştirilerek kullanılabilir. 

"inch" özellikleri
Sap çapı: 6.35 mm (0.25 in.), tepe çapı: 6.35 mm (0.25 in.) veya daha az, 
uzunluk: 30 ila 90 mm arası (1.18 ila 3.54 in. arası) Sap çapı 3.175 mm (0.125 in.) 
olan aletler dahili takım tutucuya yerleştirilerek kullanılabilir. 

Arayüz USB

Kontrol komut setleri RML-1, NC kodu

Güç gereksinimleri
AC 100-240 V ±10%, 50/60 Hz (yüksek gerilim kategorisi: II, IEC 60664-1), 
1.2 A  

Güç tüketimi Yaklaşık 95 W

Çalışma 
gürültü 
seviyesi

İşlem sırasında 60 dB (A) ya da daha az (kesim yapmaz iken)

Uyku modunda 45 dB (A) ya da daha az

Dış boyutlar 760 (G) × 900 (D) × 732 (Y) mm (29.92 (G) × 35.43 (D)× 28.82 (Y)

Ağırlık 122 kg (269 lb.)

Kurulum 
ortamı

Yüksek 
rakımlarda iç 
mekan kullanım 
şartları

2000 metreye kadar

Ortam ısısı 5 ila 40°C arası (41 ila 104°F arası)

Nem 35 ila 80%RH (yoğunlaşma yok)

Ortam kirlilik 
derecesi

2 (as specified by IEC 60664-1)

Kısa süreli 
geçici yüksek 
gerilim

1440 V

Uzun süreli 
geçici yüksek 
gerilim

490 V

Dahili parçalar 
Güç kablosu, USB kablosu, kitapçık, Roland DG Yazılım Paket CD’si, 
algılama pimi, altıgen tornavida, altıgen ingiliz anahtarı, ingiliz anahtarı, 
takım tutucu (6x 6mm, 1 x4mm, 1x 3mm), takım konumlayıcı, Z0 sensör.

 Dahili Yazılım için Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi (OS) Windows 10, 8.1, 7 (32- or 64-bit versiyonları)*1,*2,*3

Merkezi İşlem Birimi (CPU) İşletim sistemi için gerekli minimum merkezi işlem birimi (CPU)

Bellek İşletim sistemi için gerekli olan minimum RAM miktarı

Optik sürücü CD-ROM sürücü

Ekran kartı ve monitör
En az 16-bit renkli ve 1024 × 768 ya da daha fazla çözünürlüğe sahip 
bir ekran tavsiye edilir (Open GL destekleyen bir ekran kartı önerilir).

 Aksesuarlar

 Döner Eksen Birimi (ZCL-50)

Kesilebilir malzeme
Reçine ile işlenmiş kimyasal ahşap ve 
modelleme balmumu (metal desteklenme-
mektedir)

Çalışma alanı
363 (X) × 305 (Y) × 125 (Z) mm (14.29 (X) × 
12.01 (Y) × 4.92 (Z) in.)
A: ±2146680° (yaklaşık ±5963 rotasyon)

Yüklenebilir malzeme 
boyutu

Rotasyonun merkezinden 380 mm (14.96 
in.) uzunluğuna kadar yarı çapı 60 mm 
(2.36 in.) aralığında olan parçalar 

Döner merkez menge-
ne ile güvence altına 
alınabilir iş parçaları

Kalınlık: 10 ila 65 mm (0.39 ila 2.56 in.) veya  
20 ila 68 mm çap (0.79 ila 2.68 in.)

Çalışma hızı A: Maksimum 15 rpm 

Mekanik çözünürlük 0.0225°/adım (yarım adım)

Dış ebatlar
578 (G) × 190 (D) × 128 (Y)mm (22.76 (G) × 
7.48 (D) × 5.04 (Y) in.)

Ağırlık 7 kg (15.43 lb.)

Dahili parçalar
Algılama çubuğu, kapak vidaları, kullanıcı 
kılavuzu.

YETKİLİ SATICI:

(*1) Bu yazılım 32-bit bir uygulamadır ve bu nedenle Windows işletim sistemlerinin 64-bit versiyonları ile çalıştığında 
WOW64 (Windows-On-Windows 64)’te çalışır.
(*2) Internet Explorer 8.0 veya üstü gereklidir.
(*3) Operasyonlar, Hyper-V and Virtual PC gibi sanal Windows ortamlarında doğrulanmamıştır.

* Birim: mm, çap = yiv çapı, R = yiv yarıçapı, Lc = kesme uzunluğu, l = yiv uzun-
luğu, d = ayak çapı, L = toplam uzunluk, NT = yiv sayısı.

Roland herhangi bir bildirimde bulunmaksızın teknik özellikleri, malzemeleri ve aksesuarları değiştirme hakkını 
saklı tutar. Mevcut çıktılarınız broşürde gösterilen sonuçlara göre farklılık gösterebilir. İdeal çıktı kalitesi için hassas 
parçaların periyodik bakımlarının yaptırılması gerekli olabilir. Detaylar için lütfen Roland tedarikçiniz ile iletişime 
geçin. Açıkça belirtilen durumlar haricinde hiçbir garanti ve güvence uygulanmaz. Roland DG herhangi bir üründe 
öngörülebilir olan veya olmayan, tesadüfi veya dolaylı olarak oluşan hasardan kaynaklanan zarardan sorumlu 
tutulamaz. Tüm bu ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır. Telif hakkı alınan malzemelerin kopyalanması ve 
kullanımı yerel, ulusal ve uluslararası yasalar tarafından yönetilmektedir. Müşteriler yürürlükte olan tüm yasalara 
riayet etmek ile yükümlüdürler ve herhangi bir ihlalden kendileri sorumludurlar. Roland DG Corporation, TPL 
Group tarafından MMP teknolojisi ile yetkilendirilmiştir.

rolanddg.com.tr

Sarf Malzemeleri

Parçalar Model Açıklamalar

Kare uç milleri

ZHS-100
Yüksek hız çeliği çapı 1 3 (l) × 
6 (d) × 50 (L) × 2NT

ZHS-200
Yüksek hız çeliği çapı 2 6 (l) × 
6 (d)× 50 (L) × 2NT

ZHS-300
Yüksek hız çeliği çapı 3 10 (l) 
× 6 (d) × 50 (L) ×2NT

ZHS-400
Yüksek hız çeliği çapı 4 12 (l) x 
6 (d) × 50 (L) ×2NT

ZHS-500
Yüksek hız çeliği çapı 5 15 (l) 
× 6(d) × 55 (L) × 2NT

ZHS-600
Yüksek hız çeliği çapı 6 15 (l) 
× 6 (d) × 55 (L) ×2NT

ZHS-3015
Yüksek hız çeliği çapı 3 15(l) 
x 6(d) x 50(L) x 2NT, 2 adet 
içermektedir.

Yuvarlak uç milleri

ZCB-150
Kaynaşık karbür R1.5  25(l) 
×2.4 (Lc) × 65 (L) ×6 (d) × 2NT

ZCB-200
Kaynaşık karbür R2  25(l) × 
3.2 (Lc) × 70 (L) × 6 (d) ×2NT

ZCB-300
Kaynaşık karbür R3  30(l) ×4.8 
(Lc) × 80 (L) × 6 (d) ×2NT

Parçalar Model Açıklamalar

Modelleme balmumu ZW-200 10 adet

Kimyasal ahşap ZSM-SX 5 adet

Çift taraflı yapışkan 
levha

AS-10 10 adet

Parçalar Model Açıklamalar

Mil ünitesi

ZS-50-6
6 mm çapında halka ve mil 
kayışı içerir

ZS-50-1/4
1/4inch (6.35mm) çapında 
halka ve mil kayışı içerir

Halka
ZC-50-6 6 mm çap

ZC-50-1/4 1/4inch (6.35mm) çap

Takım tutucu

ZH-6
6 mm çap için takım sapı, ZS-
50-6 ve ZC-50-6 için

ZH-4
4 mm çap için takım sapı, ZS-
50-6 ve ZC-50-6 için

ZH-3
3 mm çap için takım sapı, ZS-
50-6 ve ZC-50-6 için

ZH-1/4
1/4inch (6.35mm) çap için 
takım sapı, ZS-50-1/4 ve ZC-
50-1/4 için

ZH-1/8
1/8inch (3.175mm) çap için 
takım sapı, ZS-50-1/4 ve ZC-
50-1/4 için


