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SCM GROUP SPA
via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - fax +39 0541 674274 
morbidelli@scmgroup.com 
www.scmwood.com

morbidelli cx100
flexibel boorcentrum
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Het compacte en hoog performante vertikaal werkcentrum, met maximale 
boorcapaciteit op een kleine ruimte:

• het kan tot 400 stuks per ploeg afwerken.
•  ideaal voor batch 1 producties voor boringen op 5 zijden van 
 een meubelpaneel, met frees- en groefmogelijkheden.
•  betrouwbaar en flexibel met zeer korte bewerkingscycli en geen dode tijden
 voor het instellen van de tafel.
•  maximale vrijheid in het verwerken van verschillende 
 soorten materialen (MDF, spaanplaat, gelakte panelen, enz.)

morbidelli cx100 is uw partner voor succes, altijd klaar voor maximale prestaties 
tegen een redelijke prijs.

morbidelli cx100
compacte technologie op slechts 8 m2
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compact, nauwkeurig en snel

Volledige uitrusting van 
bewerkingseenheid: 
boorgroep voor verticale en 
horizontale boringen, uitgang 
voor groefzaag langsheen X-as 
en freesmotor tot 5, 5 kW bij 
18000 tr./min.

Zeer korte bewerkingscycli en geen dode tijden voor
instellingen tafel; de boorkop met 18 onafhankelijke 
spillen (12 verticaal, 4 horizontaal langs X-as, 2 
horizontale langs Y-as) en groefzaaguitgang in X-as 
berijken het gehele oppervlak van het paneel dat 
bewerkt moet worden: 
• lengte van 200 tot 3050 mm
• lengte van 70 tot 900 mm  
• lengte van 10 tot 60 mm

Perfecte afwerking, boren op de bovenzijde van het paneel maakt dat de buitenkant van het paneel de referentie is, 
waardoor dikteverschillen in de plaat de haaksheidsfouten verbergen naar de binnenkant van de korpus.

Maximale instelsnelheid,
met de ISO 30 snelle gereedschapswisseling. Eenvoudige 
en veilige vervanging van het gereedschap.

Ergonomisch: dankzij de zijsteunen 
kan de bediener gemakkelijk panelen 
laden en lossen tot 3050 mm.

Zeer nauwkeurige en snelle bewegingen: alle 
bewerkingsunits worden aangedreven door borstelloze 
motoren, en deze bewegen over prismageleidingen met 
loopschoenen voorzien van recirculerende kogellagers. 
De verplaatsing langs X-, Y- en Z-as is gegarandeerd 
door hoogprecisie schroefspillen voorzien van 
kogelomloopmoeren.
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Veiligheid en betrouwbaarheid, dankzij de bovenliggende 
aandrukeenheid blijven de werkstukken tegen de onderste 
referentie aanliggen om zo maximale bewerkingsprecisie  te 
garanderen.

De stofafzuigmonden reinigen het werkstuk perfect.

morbidelli cx100
compact, productief, flexibel en veelzijdig

Zeer veelzijdig,
de programmeerbare 
ZIJDELINGSE aanslag laat 
toe om de referentie te 
nemen van werkstukken die 
reeds voorzien werden van 
deuvels of waarop reeds 
machinale bewerkingen 
uitgevoerd werden.

Maximale werkstuk stabiliteit en hoge 
bewerkingskwaliteit, dankzij de mobiele klem met 
zwevende opening die geen enkele aanpassing vereist 
en de tafel van bakeliet die een kras-arm is en een hoge 
bewerkingskwaliteit garandeert, ook voor panelen met 
delicate oppervlakken.
Zero onvolmaaktheden bij het horizontaal boren dankzij 
vertikale drukkers.

Het uitvoeren van programma’s met rechtse, 
linkse of gemengde referentie dankzij de 
achterste lasersensor.
 

Geen fouten bij het paneelladen met de Y 
vergelijkingssensor die controleert of de hoogte 
van het ingevoerd paneel overeenkomt met de  
geprogrammeerde hoogte. 

Geen dode tijden: de barcode lezer laat je toe om het 
bewerkingsprogramma automatisch te laden door 
simpelweg het label op het paneel te scannen.

Perfecte verbindingen, met de automatische 
aflezing van de paneellengte. Elk verschil tussen de 
werkelijke lengte van het paneel en de opgegeven 
lengte wordt gedetecteerd door de zeer nauwkeurige 
lasersensor  om een perfecte boorpositie en uitlijning 
te garanderen.

Mogelijkheid van het uitvoeren van lokale 
freesbewerkingen langsheen het gehele paneel: 
• groefzagen in de X- richting
• afronding van de vier randen 
• bewerkingen in plinten
• lavorazioni Toe-Kick
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Exploit our know-how

Maestro 
apps 

Design your furniture

Maestro 
cabinet 

Het omvat een uitgebreide 
bibliotheek van de meest 
voorkomende meubelmodellen en, 
dankzij een eenvoudige wizard, 
wordt de gebruiker geholpen bij het 
programmeren en aanpassen
het model op basis van hun eigen 
behoeften.

Alle machinefuncties kunnen met 
een eenvoudige aanraking worden 
beheerd, dankzij de industriële PC 
met aanraak kleurenscherm met een 
grootte van 21, 5”.
Met de ethernet-verbinding kan de 
machine worden aangesloten op het 
bedrijfsnetwerk.

CAD/CAM programmeersoftware om elk productieproces te ontwerpen
Ontwikkeld in Windows® omgeving, zorgt het voor extreem eenvoudige programmering dankzij een geavanceerde en 
eenvoudige intuïtieve omgeving die alle benodigde gereedschappen biedt voor het tekenen van werkstukken en deze op 
de werktafel legt. Het gereedschapbeheer en de bijhorende bewerkingen zijn hierin perfect geïntegreerd.

Maestro apps is een bibliotheek van snel en 
eenvoudig te gebruiken programmeerfuncties, 
ontwikkeld door SCM om snel en foutloos 
onderdelen te kunnen maken van alle types 
meubelen. Met één click hebben gebruikers gratis 
toegang tot de technologische know-how van SCM.

Toepassing speciaal ontworpen voor het ontwerpen van meubelen 
voor de woon-en kantoormeubelsector waarbij het programmeren 
van kasten stap voor stap gebeurd.

MACRO: de snelste
De programma’s kunnen snel worden getransformeerd 
in macro-bewerkingen en opgeslagen worden in een 
bibliotheek, klaar voor gebruik.

TECHNOLOGIE: leren van ervaring
Snelle programmering van vaak voorkomende herhaalde 
bewerkingencycli en aanmaken van subprogramma’s die 
onmiddellijk op elke nieuwe geometrie toegpast kunnen 
worden.

Tool Manager
De gereedschappen kunnen direct en 
eenvoudig worden geselecteerd dankzij 
een duidelijk grafisch display.

morbidelli cx100
compact en eenvoudig in gebruik Apps die het ontwerpen een fluitje van een cent maken en u tijd besparen

MAESTRO CABINET
UNIEKE MEUBEL CREATIE

MAESTRO
UNIEKE
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MORBIDELLI CX100

Bewerkbare stuk Max. Grootte mm 3050 x 900 x 60

Bewerkbare stuk min. grootte mm 200 x 70 x 10

Assen X-Y-snelheid m/min 40 - 40

Onafhankelijke verticale spindels n. 12 (7+5)

Onafhankelijke horizontale spindels langs X n. 4

Onafhankelijke horizontale spindels langs Y n. 2

Elektro spilvermogen Max kW 5,5

Technische specificaties

morbidelli cx100
compact formaat, maximale prestaties

De technische gegevens kunnen variëren afhankelijk van de gevraagde 
machinesamenstelling. In deze catalogus worden machines getoond met 
opties. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om technische specificaties 
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen; de wijzigingen hebben 
geen invloed op de veiligheid voorzien door de CE-normen.

LAGERE VERBRUIK = LAGERE KOSTEN
Sav€nergy laat voedingsspanning toe naar eenheden enkel wanneer ze echt nodig zijn. 
Dit betekent dat de machine automatisch naar de “stand-by” modus gaat wanneer er 
geen panelen bewerkt hoeven te worden.

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM

CERTIFIED BY DNV GL
ISO 9001 

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.

65 jaar geschiedenis

3 belangrijkste productiecentra in Italië

300.000 m² aan kantoren en fabrieken in de wereld

20.000 geproduceerde machines per jaar

90% export

20 buitenlandse filialen

400 agenten en verdelers

500 servicetechniekers

500 geregistreerde patenten

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 VOORUITSTEVENDE
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.
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