
PROXXON MF-70 CNC KİTİ 

 

 

 Ürün Tanımı 

 Proxxon MF-70 el kontrollü mikro frezenizi 3 

eksenli CNC makinesine çevirir 

 Proxxon MF-70 ile yapabildiğiniz her işlemi daha 

hızlı ve daha kolay yapmanızı sağlar 

 Kolay kurulum, kolay kullanım 

 Grbl arayüzü ile hızlı ve akıcı hareket kontrolü 

 El ile yapılması mümkün olmayan ince işlemleri 

yapmanızı sağlar 

 Kendi baskı devrelerinizi üretebilirsiniz 

 Bilgisayar üzerinden klavye ile manuel kontrol 

 Sağlam paslanmaz çelik motor tutucular 

 Güçlü NEMA23 step motorlar 

 Arduino Uno ve Syntethos gShielddan oluşan 

elektronik kontrol kartı 

 

 
 

Robotpark MF-70 CNC Kiti, Robotpark tarafından Proxxon MF-70 mikro frezesini bilgisayar kontrollü 

CNC freze makinesine çevirmek amacıyla üretilmiş bir settir. Set içerisinde Proxxon MF-70 mikro 

frezenin el çarklarına step motor bağlayabilmek için gerekli paslanmaz çelik motor tutucular, her eksen için 

birer NEMA23 step motor, bilgisayarla haberleşmek için eklenmiş elektronik kontrol kartı kutusu ve bir 

güç adaptörü bulunmaktadır. 

 
Robotpark MF-70 CNC Kiti ile Proxxon MF-70 kullanarak yaptığınız freze işlemlerini çok daha hızlı ve 

kolay biçimde yapabilirsiniz. Bunun yanında el ile yapmanın mümkün olmadığı ince mekanik işlemeler 

yapabilir, hatta isterseniz kendi baskı devrelerinizi bile üretebilirsiniz. 

 

Robotpark  MF-70 CNC Kiti kullanılarak oluşturulan CNC freze makinesi bilgisayarla grbl isimli açık 

kaynaklı CNC hareket kontrol arayüzü ile anlaşır. Bu sayede makinenizin kontrolü oldukça akıcı ve hızlı 

sağlanabilmektedir. 

 
Robotpark MF-70 CNC Kiti kurulumu oldukça kolaydır. Kit içerisindeki parçaların tasarımları ve 

paketlenmesi kolay montajlanabilecek şekilde yapılmaktadır. El çarklarına step motorları bağlamak için 

gerekli mekanik malzemeler montajlı olarak gönderilir. Size düşen sadece el çarklarının siyah uçlarını 

söküp yerlerine step motor tutucuları ile motorları sabitlemek ve motor kablolarının soketlerini elektronik 

kontrol kartındaki girişlere bağlamaktır. Kutulu elektronik kontrol kartını USB ile bilgisayara ve adaptör ile 

prize bağladıktan sonra makineniz kullanıma hazırdır.  

 

Robotpark  MF-70 CNC Kiti kurulduktan sonra kullanımı da gayet kolaydır. Tek yapmanız gereken CNC 

makinenize seri port üzerinden “G-Code” denilen CNC komutları göndermektir. Bunun için tercih ettiğiniz 

herhangi bir yazılım kullanabilirsiniz. Tavsiye ettiğimiz Universal G-Code Sender yazılımının ücretsiz 

olarak indirebilirsiniz. Universal G-Code Sender programı ile sıralı olarak G-Code gönderebileceğiniz 

gibi, önceden yazmış olduğunuz uzun G-Code programları da gönderebilirsiniz. Universal G-Code 

Sender kullanarak Proxxon MF-70 mikro frezenizi klavyenizle kontrol edebilirsiniz. 

 

Not: Proxxon MF-70 Mikro Freze ürün içeriğine dahil değildir. 

 

 



Robotpark MF-70 CNC Kiti - Genel Özellikler 

 Proxxon MF-70 el kontrollü mikro frezenizi 3 eksenli CNC makinesine çevirir 

 Proxxon MF-70 ile yapabildiğiniz her işlemi daha hızlı ve daha kolay yapmanızı sağlar 

 Kolay kurulum, kolay kullanım 

 Grbl arayüzü ile hızlı ve akıcı hareket kontrolü 

 El ile yapılması mümkün olmayan ince işlemleri yapmanızı sağlar 

 Kendi baskı devrelerinizi üretebilirsiniz 

 Bilgisayar üzerinden klavye ile manuel kontrol 

 Sağlam paslanmaz çelik motor tutucular 

 Güçlü NEMA23 step motorlar 

 Arduino Uno ve Syntethos gShielddan oluşan elektronik kontrol kartı 

  

Robotpark MF-70 CNC Kiti - Teknik Özellikler 

Set içeriği (Mekanik): 

 Her eksen için ayrıca tasarlanmış paslanmaz çelik motor tutucu parçalar 

 Her eksen için birer tane, kabloları spiral korumalı ve kolay montaj için metal soketli NEMA23 

step motor 

Set İçeriği (Elektronik): 

 Arduino Uno 

 Synthetos gShield 

 24V 5A adaptör 

 Motor soketleri, açma kapama düğmesi ve DC jakı yerleştirilmiş muhafaza kutusu 

 



Robotpark MF-70 CNC Kiti - KURULUMU 

 

X EKSENİ 
 

Resim(X.1): X ekseni üzerindeki işaretlenmiş vidaları ve el çarkı üzerindeki vidayı sökünüz. 

 

 
 

Resim(X.2): X eksenindeki vidaların sökülmüş hali. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



Resim(X.3): Set içerisindeki X-Ekseni parçaları 

 

 
 

Resim(X.4): Paslanmaz çelik motor bağlantı parçasını şekilde görüldüğü gibi MF-70 X 

eksenine bağlayınız. 

 

 
 

 

 

 

 

  



Resim(X.5): Alüminyum çark bağlantı parçasını şekilde görüldüğü gibi vidalayınız. 

 

 
 

Resim(X.6): X ekseninin motorunu M4x10mm vidalar ile motor bağlantı parçasına şekilde 

görüldüğü gibi bağlayınız. 

Motor bağlantıları yapıldıktan sonra, esnek kaplinin setiskurunu söküp motor şaftı üzerindeki 

deliğe denk gelecek şekilde pozisyonlayın. Motor şaftı üzerindeki delik ve kaplinin setiskur 

deliğinin denk geldiğinden emin olduktan sonra, setiskuru 2lik alyan anahtarı ile sıkın. Deliğe 

denk gelen setiskuru sıktıktan sonra benzer şekilde kaplin üzerindeki diğer setiskuru da 

sıkarak iyice sabitlendiğinden emin olun. 

Not: Eğer çalışma esnasında adım kaçırma gibi bir durumla karşılaşırsanız, kaplin 

bağlantılarını kontrol ediniz. 



 

 

Y EKSENİ 
 

 

Resim(Y.1): X ekseninde uyguladığınız işlemleri Y ekseni için de uygulayın. Y ekseni 

şekilde görüldüğü gibi olmalıdır. 

 

 
 

 

 

 



Resim (Y.2): Set içerisindeki Y ekseni parçaları 

 

 
 

Resim (Y.3): Paslanmaz çelik motor bağlantı parçasını şekilde görüldüğü gibi MF-70 Y 

eksenine bağlayınız. 

 

 
 

 



Resim (Y.4): Alüminyum çark bağlantı parçasını şekilde görüldüğü gibi vidalayınız. 

 

 
 

Resim(Y.5): Y ekseninin motorunu M4x10mm vidalar ile motor bağlantı parçasına şekilde 

görüldüğü gibi bağlayınız. 

Motor bağlantıları yapıldıktan sonra, esnek kaplinin setiskurunu söküp motor şaftı üzerindeki 

deliğe denk gelecek şekilde pozisyonlayın. Motor şaftı üzerindeki delik ve kaplinin setiskur 

deliğinin denk geldiğinden emin olduktan sonra, setiskuru 2lik alyan anahtarı ile sıkın. Deliğe 

denk gelen setiskuru sıktıktan sonra benzer şekilde kaplin üzerindeki diğer setiskuru da 

sıkarak iyice sabitlendiğinden emin olun. 

Not: Eğer çalışma esnasında adım kaçırma gibi bir durumla karşılaşırsanız, kaplin 

bağlantılarını kontrol ediniz. 

 

 
 

  



Z EKSENİ 
 

Resim(Z.1): Z ekseni üzerindeki işaretlenmiş vidaları ve el çarkı üzerindeki vidayı sökünüz. 

 
 

Resim(Z.2): Z eksenindeki vidaların sökülmüş hali. 

 

 
 

 

 

 

 



Resim(Z.3): Set içerisindeki Z ekseni parçaları 

 

 
 

Resim(Z.4): Paslanmaz çelik motor bağlantı parçasını şekilde görüldüğü gibi MF-70 Z 

eksenine bağlayınız. 

 

 



Resim(Z.5): Alüminyum çark bağlantı parçasını şekilde görüldüğü gibi vidalayınız. 

 

 
  



Resim(Z.6): Z ekseninin motorunu M4x10mm vidalar ile motor bağlantı parçasına şekilde 

görüldüğü gibi bağlayınız. 

 

Motor bağlantıları yapıldıktan sonra, esnek kaplinin setiskurunu söküp motor şaftı üzerindeki 

deliğe denk gelecek şekilde pozisyonlayın. Motor şaftı üzerindeki delik ve kaplinin setiskur 

deliğinin denk geldiğinden emin olduktan sonra, setiskuru 2lik alyan anahtarı ile sıkın. Deliğe 

denk gelen setiskuru sıktıktan sonra benzer şekilde kaplin üzerindeki diğer setiskuru da 

sıkarak iyice sabitlendiğinden emin olun. 

 

Not: Eğer çalışma esnasında adım kaçırma gibi bir durumla karşılaşırsanız, kaplin 

bağlantılarını kontrol ediniz. 

 

 

 
  



Mekanik bağlantıları yaptıktan sonra tek yapmanız gereken motor soketlerini elektronik 

kutuya bağlamaktır. 

 

 
 

Mekanik Kurulum tamamlandıktan sonra frezenizi CNC kiti ile birlikte kullanmak için 

bilgisayar üzerinden elektronik kutuya G-code gönderebileceğiniz seri port terminal 

programını kullanmanız gerekmektedir. Robotpark olarak Universal G-Code Sender isimli 

Java tabanlı ücretsiz terminal programını tavsiye etmekteyiz. Ürünün tarafımızdan test edilip 

uygun bulunmuş 1.0.9 sürümünü  

(http://www.robotpark.com/image/data/PRO/95104/UniversalGcodeSender-v1.0.9.zip)  

adresinden indirebilirsiniz. Programın daha güncel ya da daha eski sürümlerini indirmek için 

(https://github.com/winder/Universal-G-Code-Sender) adresini inceleyebilirsiniz. 

Universal G-Code Sender programını bilgisayarınızda çalıştırmak için Java sürümünüzün 

güncel olması gerekmektedir. Programın çalışmaması durumunda ilk olarak Java 

sürümünüzün güncel olduğundan ve düzgün kurulduğundan emin olmalısınız. 

Programı sitemiz üzerinden indirdiyseniz aşağıdaki adımları uygulayarak frezenize ilk 

komutları verebilirsiniz. 

Not-1: Bu adımları uygulamaya başlamadan önce adaptörünüzün elektronik kutunuza ve prize 

bağlı olması, elektronik kutunuz üzerindeki açma tuşunun açık konumda olması ve USB 

kablo ile bilgisayar bağlantısını yapmış olmanız gerekmektedir. Bilgisayarınızda daha önce 

Arduino kullanmadıysanız bilgisayarınızın Arduino sürücüleri kurması gerekmektedir. 

Bilgisayarınız Arduino kartını tanımaz ve sürücüyü kurmaya otomatik olarak başlamaz ise 

https://www.arduino.cc/en/Guide/Windows adresinde anlatılan şekilde sürücüleri kendiniz 

kurmalısınız. 

 

 

 

 

 

 

http://www.robotpark.com/image/data/PRO/95104/UniversalGcodeSender-v1.0.9.zip
https://github.com/winder/Universal-G-Code-Sender
https://www.arduino.cc/en/Guide/Windows


Resim(1): İndirdiğiniz .zip uzantılı dosyayı klasöre çıkartın. 

 

 
Resim(2): Klasör içerisindeki “start-windows” isimli .bat uzantılı dosyaya çift tıklayarak 

programı çalıştırın. 

 

 
 



 

Resim(3): Program ana ekranı geldikten sonra işaretlenmiş yenile tuşuna tıklayarak uygun 

COM portunun seçilmesini bekleyin. “No serial ports found” uyarısı ile karşılaşıyorsanız 

elektronik kutu ile USB portunuz arasındaki bağlantıda bir sorun var demektir. Bağlantınızın 

düzgün yapıldığından ve Arduino sürücülerinin düzgün kurulduğundan emin olun. 

Universal G-Code Sender ana ekranı açıldığında ayarlarınızın şekilde görüldüğü gibi olması 

gerekmektedir. Bilgisayarınızdaki COMx ifadesinde x yerine gelecek sayı farklı olacaktır. Bu 

bir sorun teşkil etmemektedir ancak Baud Rate değeri 115200 ve Firmware değeri GRBL 

olmalıdır. 

 

 
 

Resim(4): Bütün ayarların doğru olduğundan emin olduktan sonra Open tuşuna basarak 

bağlantınızı başlatabilirsiniz. Bağlantınız tamamlandıktan sonra konsol ekranı şekilde 

görüldüğü gibi olmalıdır. 

 

 



 

Resim(5): Bağlantınız sorunsuz şekilde tamamlandıktan sonra tek satır G-code göndermek 

isterseniz “Commands” sekmesi içinde, “Command” satırı altına istediğiniz G-code 

komutunu yazarak frezenizi satır satır G-code komutları ile kontrol edebilirsiniz. 

 

 
 

Resim(6): “Machine Control” sekmesi altında, frezenizi klavye ya da fare ile pratik olarak 

kontrol etmek için kullanabileceğiniz bir arayüz bulunmaktadır. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Resim(7): “File Mode” sekmesi altında frezenize tek bir program olarak toplu G-code 

komutları göndermek için kullanabileceğiniz bir yükleme bölümü bulunmaktadır. 

Hazırladığınız G-code programlarını tek seferde frezenize göndermek için bu sekmeyi 

kullanabilirsiniz. Visualize butonuna basarak gönderdiğiniz programı görsel olarak 

inceleyebilmenizi sağlayan pencereye ulaşabilirsiniz. Yüklediğiniz programın çalışmasını 

sağlamak için “Send” tuşuna basmanız yeterlidir. 

 

 
 

Not-2: Robotpark MF-70 CNC kiti ile tek seferde G-code programı göndermeniz durumunda 

motorların sıcaklıklarına dikkat etmeniz gerekmektedir. Çalışma süresi 30dk üstünde olan 

programları aralara molalar koyarak çalıştırmanız hem motorlarınızın aşırı ısınma nedeniyle 

zarar görmesini engeller hem de CNC kitinizin daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Universal 

G-Code Sender ile çalışırken mola vermek için “File Mode” sekmesi altında “Pause” tuşuna 

basmanız yeterlidir. “Resume” tuşuna bastığınız zaman programınız kaldığı yerden 

çalışmasına devam edecektir. 

 

Not-3: Robotpark MF-70 CNC kiti ile tek seferde G-code programı göndermeniz durumunda 

limit switch eklentisi kullanmanız programdaki hatalar nedeniyle motorlarınızın veya 

frezenizin zarar görmesini engeller. Limit switch eklentisini incelemek için 

http://www.robotpark.com.tr/Robotpark-MF-70-CNC-Limit-Switch-Eklentisi adresini ziyaret 

edebilirsiniz.  

 

 

http://www.robotpark.com.tr/Robotpark-MF-70-CNC-Limit-Switch-Eklentisi

