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GENERAL ELECTRIC
GERO ETA OSAGAI HANDIAGOAK EKOIZTEKO 

ESKARI GERO ETA HANDIAGOARI 
ERANTZUTEN DIO

Pieza konplexuen fabrikazio prozesu gakoen hobekuntza
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GE Oil & Gasek, petrolio eta gas industrietarako 
ekipamendu eta teknologia aurreratuko 
zerbitzuak eskaintzen munduko liderra baita, 

SORALUCEn inbertitu du, ez bakarrik mantentzeko duen 
gaitasuna gero eta osagai handiagoak ekoizteko eskari 
gorakorrari erantzuteko, bait eta egun duen posizioari 
eusteko ere, kostu eraginkortasun handiarekin 
esplorazio eta produkzio ekipamenduen aukera zabala 
duen fabrikatzaile bezala.

Eskoziako Montrosen, Brent Avenueko lantokietan, 
konpainiak instalatu du zutabe mugikorra eta 
kanabera modularra dituen fresaketa horizontaleko 
zentro bat, SORALUCE KB150 mandrinatzeko makina 
horizontala barne duena. Brent Avenuek bere bezero 
zorro globala hornitzen du soluzio aukera zabalarekin: 
zulaketarako (lurrean, itsasoz haraindi eta urpean), 
petrolioa berreskuratzeko, argindarra sortzeko, 
birfindegi arlorako, gasa biltegiratzeko eta garraiatzeko. 
Dena dela, SORALUCE FR-11000 gaitasun handiko 
makina instalatu zen gero eta handiagoa den eskari 

bat asetzeko: urpeko balbula blokeak, Jim Spark-
ek adierazi zuen bezala (enpresak urpeko zuhaitzak 
fabrikatzeko duen mekanizazio globaleko bikaintasun 
zentroaren ordezkaria da).

Azaltzen du nola fabrikazio aurreikuspenek balio izan 
duten gaitasunak handitzeko beharra identifikatzeko. 
“Gertaera horrek, konfigurazio konplexuak soiltzeko 
gure desioarekin batera, eraman gaituzte Ward CNCra, 
SORALUCEren agente britainiar esklusiboarengana. 
“Hasieran izan genituen elkarrizketetatik azterketa eta 
bilera teknikoen epealdi batera pasatu ginen, bai Ward 
CNC zein SORALUCEko ingeniari teknikoekin” dio Spark 
jaunak. “Jakina, mekanizazio gaitasuna eta doitasuna, 
nahitaezkoak izan ziren eta FR11000-ak,150 tresna 
arteko biltegiarekin, erantzuna eman zien behar 
horiei, X, Y eta Zn 10.000mm bider 3.600mm eta 
bider 1900mm, gehi W ardatz bat (kaina ibiltartea) 
1.000mm-koa eta, noski, bere kategoriako gida 
linean onenak(Heindenhain eskalak), Ram Balance 
konpentsazio funtzio berritzailearekin.
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“                                                                                                                                 
Berdin berdin txundituta geratu ginen bai Ward CNCk bai SORALUCEk xehetasunei jartzen zieten arretarekin, 

baina SORALUCEk, horretaz aparte, beste hornitzaile batzuek ezin hornitu zuten teknologia funtzio gehigarri sorta 
bat eskaini zezakeen

Jim Sparkek, General Electriceko urpeko zuhaitzen mekanizazio globaleko buruak, dio:



3|

SORALUCE Experiences | GENERAL ELECTRIC Case study

71/88 kW-ko SORALUCEari dagokionez, GEk 
ezaugarri multzo bat azpimarratu zuen, makinaren 
mekanizazio gaitasunak osatu zituztenak, besteen 
artean 2.500mm bider 2.000ko lau/bost ardatz dituen 
mahai errototraslantea, 40.000 Kg-ko piezak lantzeko 
gai dena.Gainera pick-up bat dakar mekanizazio-
buruak era automatikoan aldatzeko: H342 indexatu 
automatikoko buru jarraitua 2.500 r/min-koa (0.001 
grad. Bider 0.001 grad.); 180mm-ko kanabera 
modularra 2.500 r/min; mandrinatzeko buru luze bat 
(1.050m-koa) 1.500 r/min atzealdeko indexatuarekin 
2,5 grad.; Cogsdill egokigailu bat eta ZX900 burua; eta 
Gerardi buru angeluar bat. 

SORALUCEren KB150 T mandrinatzeko makina 
horizontalak, 60 tresnarekin eta 46kW, honako 
ibiltarteak ditu: 4.000mm (X ardatza), 3.200mm (Y) 
eta 2.000 (Z), gehi W ardatz bat (kaina) 800mm-koa. 
Horiez gain, mahai errototraslantea dauka 2.000 
bider 2.500mm-koa eta 20.000 kg-ko piezak lantzeko 
gaitasuna du. 

Makina horren espezifikazio estandarrari hobekuntza 
batzuk ere egin zitzaizkion, zehazki, kaina modularrari, 
fresaketa unibertsaleko buruari, zulaketa sakonerako 
tresnen biltegiratze sistemari, horiek behar dituzten 
funtzioak eguneratzeaz batera, hozte sistema, 2.750 
Nmko estutze momentua, bultzada handiagoa W eta Z 
ardatzetan boladun torloju desberdinen bidez.


