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THE RANGE
After the success of the first version, the Bottero Pratica CNC workcentres evolve with
their new PLUS version.
Both 3 and 4 axes versions are equipped with the new high performance pressurised
spindle.

ZAKRES
Po sukcesie pierwszej wersji maszyny, centra Bottero typu Pratica CNC doczekały się wersji
PLUS.
Zarówno 3 jak i 4 osiowa wersja maszyny wyposażona jest w nowe wysokowydajne wrzecio-
no ciśnieniowe.
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Pratica Plus 3300
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Pratica Plus 3300 Pratica Plus 4000 Pratica Platform

Maszyna może być dostępna w wersji rozmiarowej 3300 lub 4000 oraz również w wersji Platformy, z 
3300 mm otwarciem z przodu i stołem roboczym do 18 metrów.

The machine is available in 3300 and 4000 sizes and also the Platform version, with a 3300 mm front 
opening and a work table depth of up to 18 metres.
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PROCESSING
The standard version of the machine is able to perform the following operations on glass sheets:
• Milling on the sheet with a rectilinear and/or curvilinear path ;
• Edging and radial polishing on a straight and/or curved path on the edge of the sheet;
• Drilling and/or countersinking perpendicular to the surface of the sheet;
• Writing and drawing on the top side of the sheet.
By using optional aggregates the possibilities are expanded to:
• Cutting with a straight diamond disc;
• Cutting with a straight diamond disc angled at 45°;
• Writing and drawing on the side surface of the sheet;
• Straight and/or curved beveling on the top side of the sheet;
• Straight and/or curved engraving on the top side of the sheet;
• Straight and/or curved cup grinding on the side surface of the sheet;
• Drilling on the underside of the sheet.

OBRÓBKA
Standardowa wersja maszyny może wykonać następujące obróbki szkła:
• Frezowanie na szkle z torem prostoliniowym i / lub krzywoliniowym;
• Obróbka krawędzi i polerowanie promieniowe na prostej i / lub zakrzywionej ścieżce na krawędzi szkła;
• Wiercenie i / lub zgłębianie stożkowe prostopadłe do powierzchni szkła;
• Pisanie i rysowanie na górnej stronie tafli.
• Używając opcjonalnych agregatów, rozszerzono możliwości o:
• Cięcie za pomocą prostego dysku diamentowego;
• Cięcie za pomocą prostego dysku diamentowego pod kątem 45 °;
• Pisanie i rysowanie na krawędzi szkła;
• Proste i / lub zakrzywione ukosowanie na górnej stronie szkła;
• Proste i / lub zakrzywione grawerowanie na górnej stronie szkła;
• Proste i / lub zakrzywione szlifowanie narzędziem garnkowym na krawędzi szkła;
• Wiercenie na spodzie tafli szkła.
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Milling
Frezowanie

Edging
Szlifowanie

Polishing
Polerowanie

Drilling
Wiercenie

Straight cutting
Cięcie po prostej
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Polishing
Polerowanie

engraving
Grawerowanie

Drilling
Wiercenie

Countersinking
Zgłębianie Stożkowe

Straight cutting
Cięcie po prostej

Surface writing
Pisanie po powierzchni szkła

Edge writing
Pisanie na Krawędzi Szkła
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Milling
Frezowanie

Edging & Polishing
Szlifowanie & Polerowanie

Cup wheel Edging
Szlifowanie narzędziem garnkowym

Upper and lower drilling
Górne i Dolne Wiercenie

45° Bevel Cut
45° Fazowanie

Drilling
Wiercenie

Straight and shape cutting
Cięcie prostoliniowe i 

kształtów
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Upper and lower drilling
Górne i Dolne Wiercenie

45° Bevel Cut
45° Fazowanie

Straight and shape engraving
Grawerowanie prostoliniowe i 

kształtów

Drilling
Wiercenie

Countersinking
Zgłębianie Stożkowe

Straight and shape cutting
Cięcie prostoliniowe i 

kształtów

Surface writing
Pisanie po powierzchni szkła

Edge writing
Pisanie na Krawędzi Szkła
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FEATURES
CECHY
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Easy to use and intuitive machine man-
agement and control software.

Łatwe w użyciu z intuicyjną obsługą opro-
gramowania sterującego.

Various sheet clamping devices and refer-
ence supports.

Różne rodzaje zacisku szkła i zderzaków 
wspierających formatkę.

Devices to perform the dressing of both 
core drills and polishing wheels.

Urządzenia do wykonywania regeneracji 
zarówno wierteł, jak i polerów.
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Easy to use and intuitive machine man-
agement and control software.

Łatwe w użyciu z intuicyjną obsługą opro-
gramowania sterującego.

Various sheet clamping devices and refer-
ence supports.

Różne rodzaje zacisku szkła i zderzaków 
wspierających formatkę.

Devices to perform the dressing of both 
core drills and polishing wheels.

Urządzenia do wykonywania regeneracji 
zarówno wierteł, jak i polerów.

Spindle with self-ventilated air cooling is 
equipped with a pressurisation circuit.

Wrzeciono z samo-wentylującym chłodz-
eniem wyposażone jest w obwód ciśnien-
iowy.

Extra thick aluminium or PVC work table.

Blat roboczy z grubego aluminium lub 
PVC.

All machine parts in contact with water are 
made of Stainless steel.

Wszystkie części maszyny mające styk z 
wodą są wykonane ze stali nierdzewnej.

Tool magazine located laterally to the 
work table.

Magazyny narzędzi umieszczone są wz-
dłuż stołu roboczego

Large sliding doors facilitate the loading.

Duże drzwi przesuwne ułatwiają załadun-
ek.
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DETAILS 

DETALE
L Wysoka jakość standardów w zakresie maszyn typu PRATICA PLUS jest szczególnie wi-
doczna w dbaniu o detale: każda część jest starannie analizowana i zaprojektowana tak, aby 
zapewnić osiągi, które spełniają najbardziej ostre wymagania, dzięki czemu maszyna jest 
jeszcze bezpieczniejsza i bardziej wydajna.

The high quality standard of the PRATICA PLUS range is particularly noticeable in the care 
for details: each component is carefully studied and designed to offer performance meas-
uring up to the most demanding requirements, making the machine even safer and more 
performing.
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One easily accessible tools magazine located on one side of the 
machine is supplied as standard: fixed type (model 3300) or re-
tractable type (model 4000 and optional on model 3300).
The machine can also be equipped with a second optional maga-
zine with the same number of positions as the standard one.

including:
• self-ventilated air cooling;
• pressurized circuit to prevent leakage of potentially danger-

ous pollutant particles
• water distributor for the flow of the “internal” tool cooling wa-

ter for increasing the machining performance
• “External” water distribution system (automatically filtered re-

cycled water) supplied from special nozzles around the tool.

zawiera:
• samo-wentylujące chłodzenie powietrzem;
• obwód ciśnieniowy zapobiegający wyciekom najbardziej nie-

bezpiecznych of cząsteczek zanieczyszczeń
• Rozdzielacz wody do przepływu “wewnętrznej” wody chłodzą-

cej narzędzia w celu zwiększenia wydajności obróbki
• “Zewnętrzny” system dystrybucji wody (automatycznie filtro-

wana woda z recyklingu) dostarczana ze specjalnych dysz wo-
kół narzędzia.

W standardowej wersji dostarczany jest jeden łatwo dostępny ma-
gazyn narzędzi po jednej stronie maszyny: typ stały (model 3300) 
lub chowany (model 4000 i opcjonalnie w modelu 3300).
Maszyna może być również wyposażona w drugi opcjonalny maga-
zyn o takiej samej liczbie pozycji, jak standardowy, umieszczony po 
drugiej stronie stołu roboczego.

Standardowy w modelu 4000, jako alternatywa do stałego maga-
zynu, dostarczanego w wersji standardowej w modelu 3300. W ten 
sposób zwiększona jest powierzchnia robocza maszyny. Liczba po-
zycji dla narzędzi jest taka sama jak w przypadku magazynu stałe-
go. Istnieje możliwość zainstalowania dodatkowego magazynu na-
rzędziowego w celu podwojenia standardowej liczby dostępnych 
narzędzi.

Tools magazinesElectro-spindle

Elektro-wrzeciono Magazyny narzędzi Chowany magazyn narzędzi

Standard on model 4000, in alternative to the fixed one as supplied 
as standard in model 3300. In this way, there is a wider availability 
of working area. The number of positions for tools is the same as 
the fixed magazine. Possibility to install additional tool magazine in 
order to double the standard tool magazine number of positions.

Retractable tool magazine
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Sheet clamping system on the work table consisting in:
• Vacuum cups of different types so to be able to adapt to a wide 

range of different shapes to be processed; the vacuum cups are 
symmetric and therefore can be used in both directions (up-
side-down);

• retracting telescopic stops to facilitate sheet positioning before 
machining;

• clamping circuits activated by manual control levers or pedal.

One easily accessible tools magazine located on one side of the 
machine is supplied as standard: fixed type (model 3300) or re-
tractable type (model 4000 and optional on model 3300).
The machine can also be equipped with a second optional maga-
zine with the same number of positions as the standard one.

W standardowej wersji dostarczany jest jeden łatwo dostępny ma-
gazyn narzędzi po jednej stronie maszyny: typ stały (model 3300) 
lub chowany (model 4000 i opcjonalnie w modelu 3300).
Maszyna może być również wyposażona w drugi opcjonalny maga-
zyn o takiej samej liczbie pozycji, jak standardowy, umieszczony po 
drugiej stronie stołu roboczego.

Standardowy w modelu 4000, jako alternatywa do stałego maga-
zynu, dostarczanego w wersji standardowej w modelu 3300. W ten 
sposób zwiększona jest powierzchnia robocza maszyny. Liczba po-
zycji dla narzędzi jest taka sama jak w przypadku magazynu stałe-
go. Istnieje możliwość zainstalowania dodatkowego magazynu na-
rzędziowego w celu podwojenia standardowej liczby dostępnych 
narzędzi.

System zacisku tafli na blacie roboczym maszyny tworzą następu-
jące elementy:
ssawki próżniowe różnych typów, aby móc dostosowywać się do 
szerokiego wachlarza różnych kształtów przeznaczonych do obrób-
ki; ssawki próżniowe są symetryczne, dlatego mogą być stosowane 
w obu kierunkach (do góry dnem);
Wysuwane teleskopowe zderzaki ułatwiają pozycjonowanie szkła 
przed obróbką;
Obwody zaciskowe, uruchamiane ręcznie za pomocą dźwigni ste-
rujących lub pedału nożnego.

Tools magazines

Magazyny narzędzi Chowany magazyn narzędzi System zacisku szkła

Sheet clamping system
Standard on model 4000, in alternative to the fixed one as supplied 
as standard in model 3300. In this way, there is a wider availability 
of working area. The number of positions for tools is the same as 
the fixed magazine. Possibility to install additional tool magazine in 
order to double the standard tool magazine number of positions.

Retractable tool magazine
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Drilling bit dresser + software program to allow the automatic re-
dressing of drill bits.

The suction cups and stops are in turn secured to the work table 
(smooth and without any grooves of any type) again by means of 
a vacuum circuit, being connected to another dedicated circuit in 
which the vacuum is always present; in actual fact the suction cups 
are symmetrical and so can be used indifferently in one direction 
or the other. Because of the smooth work table with no grooves 
there are no limitations of any kind for positioning the suction cups 
and stops on it.

Przyssawki i zderzaki są z kolei zamocowane do stołu roboczego 
(gładkiego i bez żadnych rowków czy zagłębień) za pomocą obwo-
du próżniowego, połączonego z innym dedykowanym obwodem, 
w którym próżnia jest zawsze obecna; W rzeczywistości ssawki są 
symetryczne i mogą być stosowane dowolnie - w jednym lub dru-
gim kierunku. Ze względu na gładką powierzchnię stołu robocze-
go, bez żadnych zagłębień, nie ma jakichkolwiek ograniczeń co do 
umieszczania ssawek i zderzaków na całej powierzchni blatu.

Urządzenie do regeneracji wierteł + oprogramowanie do automa-
tycznego ostrzenia wierteł.

Zestaw krawędzi czyszczących do tarcz polerskich + program do 
automatycznego usuwania nadmiaru materiału na krawędziach 
tarcz polerskich.

Drilling bit dresserSuction Cups and Work Table

Ssawki i Stół Roboczy Ostrzenie wierteł Zestaw czyszczenia polerów

Cleaning edge kit for polishing wheels + software program to allow 
the automatic removal of the exceeding material on the edges of 
polishing wheels.

Cleaning edge kit for polishing wheels
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For measuring the tool diameter and length directly on the machine 
and automatically during machining.

Drilling bit dresser + software program to allow the automatic re-
dressing of drill bits.

Urządzenie do regeneracji wierteł + oprogramowanie do automa-
tycznego ostrzenia wierteł.

Zestaw krawędzi czyszczących do tarcz polerskich + program do 
automatycznego usuwania nadmiaru materiału na krawędziach 
tarcz polerskich.

Do pomiaru średnicy i długości narzędzia bezpośrednio w maszy-
nie i automatycznie podczas obróbki.

Drilling bit dresser

Ostrzenie wierteł Zestaw czyszczenia polerów Laserowy pomiar narzędzia

Laser tool presetter
Cleaning edge kit for polishing wheels + software program to allow 
the automatic removal of the exceeding material on the edges of 
polishing wheels.

Cleaning edge kit for polishing wheels
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Teach Pendent Pocket remote control panel formanual remote 
control of axes without always having to work from the control pul-
pit

Either partially (50%) or totally (100%) covering the work area: in-
novative and fast positioning system for stops and suction cups 
avoiding the use of the traditional reference stop and without 
having to connect any pipe to supply air / vacuum to the various 
elements.

Częściowo (50%) lub całkowicie (100%) obejmuje obszar roboczy: 
innowacyjny i szybki system pozycjonowania dla zderzaków i przy-
ssawek, unikając stosowania tradycyjnego punktu odniesienia i bez 
konieczności podłączania żadnej rury doprowadzającej powietrze / 
podciśnienie do różnych elementów na blacie.

Techniczny pilot zdalnego sterowania do ręcznego zdalnego stero-
wania osiami, bez konieczności pracy przy pulpicie sterowniczym.

Laserowy system kopiowania dwuwymiarowych kształtów. Dzięki 
niemal automatycznej procedurze możliwe jest skanowanie profilu 
kształtu z dowolnego materiału (w tym rysowanego profilu) w celu 
prawidłowego odtworzenia go na tafli szkła.

Remote control panelMatrix table

Matrix – Stół roboczy Panel sterowania zdalnego Skaner Kształtów

Laser system for copying twodimensional shapes. By an almost 
automatic procedure, it is possible to scan the profile of a shape 
made of any material (including a drawn profile) in order to repro-
duce it accurately on a sheet of glass.

Shape scanner
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Teach Pendent Pocket remote control panel formanual remote 
control of axes without always having to work from the control pul-
pit

Techniczny pilot zdalnego sterowania do ręcznego zdalnego stero-
wania osiami, bez konieczności pracy przy pulpicie sterowniczym.

Laserowy system kopiowania dwuwymiarowych kształtów. Dzięki 
niemal automatycznej procedurze możliwe jest skanowanie profilu 
kształtu z dowolnego materiału (w tym rysowanego profilu) w celu 
prawidłowego odtworzenia go na tafli szkła.

Remote control panel

Panel sterowania zdalnego Skaner Kształtów

Laser system for copying twodimensional shapes. By an almost 
automatic procedure, it is possible to scan the profile of a shape 
made of any material (including a drawn profile) in order to repro-
duce it accurately on a sheet of glass.

Shape scanner
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SOFTWARE 
OPROGRAMOWANIE
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• The machine operating software program is in Windows plat-
form

• available in operator language (including all CE languages), 
personalized translations can also be entered;

• Measurement units: metric and Imperial;
• Most of the information and controls are in graphic form mak-

ing them extremely intuitive;
• The interface is furthermore divided up into various areas, 

each one dedicated to a particular set of functions (for exam-
ple manual movements, machining program start up, tool ta-
ble, origins table, etc…);

• Surfing between the different software pages thanks to the 
“tab menu” structure;

• Virtual simulator to test the machining program with either the 
machine stopped or in “idle cycle” in order to find and, if nec-
essary, correct any error of programming and/or tool setup on 
the work table;

• Interface designed to be used with the touch screen monitor 
(option on request).

• Operacyjny program obsługi znajduje się na platformie Win-
dows 

• dostępny w języku operatora (w tym wszystkie języki CE), moż-
na również wprowadzić spersonalizowane tłumaczenia;

• Jednostki miary: metryczne i imperialne;
• Większość informacji i kontrolek pokazana jest w formie gra-

ficznej, dzięki czemu są bardziej intuicyjne;
• Interfejs jest ponadto podzielony na różne obszary, każdy de-

dykowany do określonego zestawu funkcji (na przykład tryb 
ręczny pracy, uruchamianie programu obróbki, tabela narzę-
dzi, tabela źródeł, itp…);

• Surfowanie pomiędzy różnymi stronami oprogramowania jest 
łatwe dzięki strukturze “tab menu “;

• Wirtualny symulator do przetestowania programu obróbki za 
pomocą maszyny zatrzymanej lub w cyklu “symulowanym” w 
celu znalezienia i, w razie konieczności, skorygowania błędów 
w programowaniu i / lub ustawieniu narzędzia na stole robo-
czym;

• Interfejs zaprojektowany do współpracy z ekranem dotykowym 
(opcja na życzenie Klienta).

• Główne funkcje rysowania geometrycznego (linie, łuki, seg-
menty itp.) I zaawansowane (kliny);

• Narzędzia do edycji (marginesy, wypełnienia, ...);
• Import plików w formacie DXF;
• Wstępnie załadowana biblioteka danych parametrycznych 

(szkic kształtów, których wymiary muszą być zdefiniowane).

Technohuman

CAD

• Main geometrical drawing functions (lines, arcs, segments, 
etc…) and advanced ones (splines);

• Editing tools (trims, fillets, …);
• DXF files import;
• Pre-loaded library of parametric figures (predrawn shapes of 

which only the dimensions need to be defined).

CADPrzyjazne Człowiekowi
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• Intuitive interface to define which parts are to be machined (in-
cluding all of them) and in which way;

• Tools selection depending on the selected machining operation
• Preset working parameters which can be modified according to 

individual needs
• Working sequences database, including the customizations al-

ready made;
• Automatic generation of machining program (ISO program)

• Operacyjny program obsługi znajduje się na platformie Win-
dows 

• dostępny w języku operatora (w tym wszystkie języki CE), moż-
na również wprowadzić spersonalizowane tłumaczenia;

• Jednostki miary: metryczne i imperialne;
• Większość informacji i kontrolek pokazana jest w formie gra-

ficznej, dzięki czemu są bardziej intuicyjne;
• Interfejs jest ponadto podzielony na różne obszary, każdy de-

dykowany do określonego zestawu funkcji (na przykład tryb 
ręczny pracy, uruchamianie programu obróbki, tabela narzę-
dzi, tabela źródeł, itp…);

• Surfowanie pomiędzy różnymi stronami oprogramowania jest 
łatwe dzięki strukturze “tab menu “;

• Wirtualny symulator do przetestowania programu obróbki za 
pomocą maszyny zatrzymanej lub w cyklu “symulowanym” w 
celu znalezienia i, w razie konieczności, skorygowania błędów 
w programowaniu i / lub ustawieniu narzędzia na stole robo-
czym;

• Interfejs zaprojektowany do współpracy z ekranem dotykowym 
(opcja na życzenie Klienta).

• Główne funkcje rysowania geometrycznego (linie, łuki, seg-
menty itp.) I zaawansowane (kliny);

• Narzędzia do edycji (marginesy, wypełnienia, ...);
• Import plików w formacie DXF;
• Wstępnie załadowana biblioteka danych parametrycznych 

(szkic kształtów, których wymiary muszą być zdefiniowane).

• Intuicyjny interfejs do określania, które części mają być obra-
biane (lub wszystkie z nich) i w jaki sposób;

• Wybór narzędzia w zależności od wybranej operacji obróbki
• Zaprogramowane parametry robocze, które mogą być modyfi-

kowane w zależności od indywidualnych potrzeb
• Baza danych sekwencji roboczych, w tym już wprowadzone 

zmiany;
• Automatyczne generowanie programu obróbki (program ISO).

CAD CAM

CAM
• Main geometrical drawing functions (lines, arcs, segments, 

etc…) and advanced ones (splines);
• Editing tools (trims, fillets, …);
• DXF files import;
• Pre-loaded library of parametric figures (predrawn shapes of 

which only the dimensions need to be defined).

CAD
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TECHNICAL 
FEATURES 

CECHY TECHNICZNE 
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3300 4000

Magazine type - Typ magazynu fixed - stały retractable - wysuwany

Without C axis - Bez osi C pos. 13 + 13 18 + 18

With C axis - Z osią C pos max. 11 + 11 max. 15 + 15

Maximum tool diameter - Max średnica narzędzia mm 150 150

3300 4000

Maximum rotation speed - Max prędkość obrotowa rpm 10.000 10.000

Power in continuous service (S1) - Moc w ciągłej obsłudze (S1) Kw 9,2 9,2

Torque in continuous service (S1) - Moment obrotowy w ciągłej obsłudze (S1) Nm 30,3 do 3.000 rpm 30,3 do 3.000 rpm

Power in intermittent service (S6) - Moc w przerywanej pracy (S6) Kw 11,04 11,04

Torque in intermittent service (S6) - Moment obrotowy w przerywanej pracy 
(S6) Nm 36,4 do 3.000 rpm 36,4 do 3.000 rpm

3300 4000

4.180 Kg 4.800 Kg

Tools magazines - Magazyny Narzędzi

Maximum glass processing - Max obróbka szkła *

Electro spindle - Elektro-wrzeciono

Weight - Waga

3300 4000

Standard configuration ** - Standardowa konfiguracja ** mm 3300 x 1620 4300 x 2320

* with 100 mm tool diameter - z narzędziem o średnicy 100 mm
** Standard configuration for 3300 = left fixed tools storage / 3 axis - Standardowa konfiguracja  dla 3300 = lewy stały magazyn narzędzi / 3 osie     Standard configuration for 4000 = 
left mobile tools storage / 3 axis - Standardowa konfiguracja  dla 4000 = lewy ruchomy magazyn narzędzi / 3 osie     For all the other configurations check the technical specifications 
- Dla wszystkich pozostałych konfiguracji prosimy sprawdzić opis techniczny maszyny 
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3300 4000

Magazine type - Typ magazynu fixed - stały retractable - wysuwany

Without C axis - Bez osi C pos. 13 + 13 18 + 18

With C axis - Z osią C pos max. 11 + 11 max. 15 + 15

Maximum tool diameter - Max średnica narzędzia mm 150 150

3300 4000

Maximum rotation speed - Max prędkość obrotowa rpm 10.000 10.000

Power in continuous service (S1) - Moc w ciągłej obsłudze (S1) Kw 9,2 9,2

Torque in continuous service (S1) - Moment obrotowy w ciągłej obsłudze (S1) Nm 30,3 do 3.000 rpm 30,3 do 3.000 rpm

Power in intermittent service (S6) - Moc w przerywanej pracy (S6) Kw 11,04 11,04

Torque in intermittent service (S6) - Moment obrotowy w przerywanej pracy 
(S6) Nm 36,4 do 3.000 rpm 36,4 do 3.000 rpm

3300 4000

4.180 Kg 4.800 Kg

Tools magazines - Magazyny Narzędzi

Maximum glass processing - Max obróbka szkła *

Electro spindle - Elektro-wrzeciono

Weight - Waga

3300 4000

Standard configuration ** - Standardowa konfiguracja ** mm 3300 x 1620 4300 x 2320
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DIMENSION & 
LAYOUT
WYMIARY & 
RYSUNEK TECHNICZNY
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3300 4000

6.490 mm (256”)

3230 mm (127”)
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With mobile tool storage 
the maximum workable 
dimensions of the sheet 
become 3,380 x 1,620 mm
( 133” x 63.8” )

Z ruchomym magazynem 
narzędzi max wymiary 
szkła do obróbki to 3,380 x 
1,620 mm
( 133” x 63.8” )
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3300 4000
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PLATFORM Rysunek techniczny

Glass Size - Wymiar szkła n° of modules - ilość modułów Machine dimension - Wymiar maszyny

3300 x 3040 mm 2 6490 x 4940 mm

3300 x 4560 mm 3 6490 x 6460 mm

3300 x 6080 mm 4 6490 x 7980 mm

3300 x 7600 mm 5 6490 x 9500 mm

3300 x 9120 mm 6 6490 x 11020 mm

3300 x 10640 mm 7 6490 x 12540 mm

3300 x 12160 mm 8 6490 x 14060 mm

3300 x 15200 mm 10 6490 x 17100 mm

3300 x 18240 mm 12 6490 x 20140 mm
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PLATFORM Rysunek techniczny

Glass Size - Wymiar szkła n° of modules - ilość modułów Machine dimension - Wymiar maszyny

3300 x 3040 mm 2 6490 x 4940 mm

3300 x 4560 mm 3 6490 x 6460 mm

3300 x 6080 mm 4 6490 x 7980 mm

3300 x 7600 mm 5 6490 x 9500 mm

3300 x 9120 mm 6 6490 x 11020 mm

3300 x 10640 mm 7 6490 x 12540 mm

3300 x 12160 mm 8 6490 x 14060 mm

3300 x 15200 mm 10 6490 x 17100 mm

3300 x 18240 mm 12 6490 x 20140 mm

Linia stworzona z dwoma 
centrami obróbki CN Pra-
tica Plus, 7-osiowym robo-
tem załadowczym oraz roz-
ładunkiem do myjek.

Line with double CN Pra-
tica Plus, 7-axes robotic 
loading and unloading on 
washing machine line.
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Rysunke techniczny
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Rysunke techniczny

Series of 3 CN Pratica Plus on-li-
ne, automatic loading drilling 
and washing.

Seria złożona z 3 centrów ob-
róbki CN Pratica Plus w-linii, 
automatycznym załadunkiem, 
wierceniem i myciem szkła.
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OPTION & KIT
OPCJE & ZESTAWY
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Option Opcje

• Automatic laser tool measurement system
• Tilting carriage and roller conveyors for easy loading
• Laser projector for positioning suction cups and reference stops
• Shape Scanner with automatic template detection
• Touch-screen monitor
• Matrix Table
• PVC work table
• Retractable tool storage
• Additional tool storage
• Sheet clamping with foot pedal
• Portable pushbutton control panel for axes control
• Air conditioning system for electrical cabinet
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Option Opcje

• Automatyczny laserowy pomiar narzędzia 
• Uchylny wózek i transportery rolkowe dla łatwiejszego zała-

dunku tafli
• Laserowy projektor do pozycjonowania ssawek i zderzaków
• Skaner Kształtów z automatycznym wykrywaniem szablonów 
• Dotykowy monitor
• Matrix – Stół roboczy
• PVC - pokrycie powierzchni stołu
• Chowany teleskopowo magazyn narzędzi
• Dodatkowy magazyn narzędzi
• Sterowanie zaciskiem szkła przy pomocy pedału nożnego
• Pilot zdalnego sterowania osiami maszyny
• System klimatyzacji skrzyni elektrycznej maszyny
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Tools Kit Zestawy

• Surface writing and decorating kit
• Edge writing and decorating kit
• Vertical saw kit
• 45° angled saw kit
• Straight brilliant cutting kit
• Shaped brilliant cutting kit
• Bevelling kit ( 3°, 5° 7° and 10°)
• 45° Mitering kit
• Cup wheel edge grinding kit
• Upper and lower drilling kit
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Tools Kit Zestawy

• Zestaw pisania i dekorowania powierzchni szkła
• Zestaw pisania i dekorowania krawędzi szkła
• Zestaw piły pionowej
• Zestaw piły  uchylnej – kąt 45° 
• Zestaw cięcia idealnego po prostej
• Zestaw cięcia idealnego kształtów
• Zestaw fazowania ( 3°, 5° 7° i 10°)
• Zestaw ukosowania 45° 
• Zestaw szlifowania krawędzi tarczą garnkową
• Zestaw dolnego i górnego wiercenia 
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IT
Le immagini riprodotte sul presente catalogo e i dati contenuti hanno puro valore indicativo e in 
nessun caso costituiscono impegno contrattuale da parte della Bottero S.p.A. Per ragioni fotogra-
fiche il prodotto è spesso ripreso completo di accessori che non fanno parte del corredo standard 
della macchina.

EN
The images and data in this catalogue are only indicative and never override the  contract  engage-
ment  of Bottero  S.p.A. 
For photographic reasons the products is often shown complete with accessories that are not part 
of the standard equipment of the machine.

DE
Die Bilder und Daten auf diesem Katalog sind nur bezeichnend und stellen keinen Kaufvertrag sei-
tens Bottero S.p.A. dar. Aus fotografischen Gründen wird das Produkt oft mit zusätzlichen Zubehört-
eilen gezeigt, die nicht zur Standard Ausrüstung der Maschine gehören.  

FR
Les images et renseignements dans ce catalogue ont une valeur purement indicative et ne représ-
entent aucun engagements contractuels de la part de Bottero S.p.A. Pour raisons photographiques 
le produit est souvent présenté avec des accessoires supplémentaires, non prévus sur les machines 
standards.        

ES
Las imágenes mostradas en el catalogo, así como los datos contenidos en este, tienen un valor 
indicativo y en ningún caso constituyen un compromiso contractual por parte de Bottero S.p.A. 
Por motivos fotográficos el producto es a menudo presentado con unos opcionales que no forman 
parte del equipamiento estándar de la máquina.

PT
As imagens neste catálogo e os conteúdos dos dados tem valor indicativo, e em nenhum caso re-
presentam característica de contrato da parte da Bottero S.p.A. Por motivos fotográficos o produto 
é muitas vezes fotografado completo de acessórios que não fazem parte da máquina standard.

RU
Изображения и данные, указанные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и 
ни в коем случае не считаются договорным обязательством в сторону фирмы Боттеро. По 
фотографичным обстоятельствам оборудования представлены с принадлежностими, которые 
не входият в состав стандартного комплекта оборудования.

PL
Zdjęcia oraz dane podawane w tym katalogu mają charakter poglądowy i nie mogą przesłaniać 
ustaleń zawartych w kontraktach z Bottero S.P.A.
Zdjęcia mogą zawierać wyposażenie opcjonalne maszyn, które nie występuje w wersji standardowej 
maszyny.

BOTTERO S.p.A.
via Genova 82 - 12100 Cuneo Italy

Tel. : +39 0171 310611 - Fax : +39 0171 401611
www.bottero.com




