
Vážení obchodní přátelé,
u příležitosti naší páté prezentace na MSV 
Brno Vám zasíláme nové vydání firem-
ního časopisu, ve kterém představujeme 
zastupované výrobce a několik referencí 
dodaných obráběcích strojů z pohledu 
uživatelů.  Aktuálně máme výhradní 
obchodní zastoupení pro Českou a Slo-
venskou republiku od šesti významných 
výrobců obráběcích strojů.  Nově jsme 
začali zastupovat tradičního výrobce hori-
zontálních soustruhů a karuselů, jihokorej- 
skou firmu FFG DMC. 
Máme velice široký sortiment obráběcích 
strojů k uspokojení Vašich potřeb v třísko-
vém obrábění. Za poslední rok nám na-
rostlo portfolio zejména u multifunkčních 
obráběcích strojů s kombinací fré-
zování a vertikálního soustružení a dále                    
se významně rozšířily možnosti v různých 
paletizačních systémech. 

Propojení na spolehlivé partnery nám 
umožňuje poskytovat poradenství při 
výběru stroje, zpracovat technologické 
studie obrábění,  poskytovat odborný 
servis a nabízet „řešení na klíč“. Na Slo-
vensku jsme od května posílili náš prodejní 
tým o pana Antona Barbirika, který je velmi 
zkušeným aplikačním technikem. Tímto 
bychom rádi poděkovali za důvěru všem 
uživatelům námi dodaných obráběcích 
stojů. Naším cílem je zůstat spolehlivým 
parterem, který přispívá uživatelům 
obráběcích strojů ke zvyšování produk-
tivity obrábění a má zajištěnu odbornou 
servisní podporu.  
Dovolujeme si Vás pozvat na náš veletržní 
stánek, na kterém budeme vystavovat 5osé 
obráběcí centrum ACURA 65 od firmy    
HEDELIUS.
 
Miroslav Chmelka a Radek Šopf 
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Obráběcí centrum ACURA 65
bude vystaveno na MSV

Nově nabízíme horizontální
soustruhy a karusely 
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Tchajwanská společnost VISION 
WIDE TECH CO., LTD, založená           
v roce 2000, vyrábí ročně okolo 250 
kusů portálových obráběcích center.                                                            
Má široký sortiment strojů pro 
výkonové obrábění, vysokorychlostní 
obrábění, 5stranné obrábění, 

5osé obrábění, stroje s přesuvným 
příčníkem na portálovém stojanu        
a mnoho dalších verzí uzpůsobených 
pro různé požadavky obrábění. Stroje 
Vision Wide se používají při obrábění 
dílů zejména pro formárenský a letec-
ký průmysl. Vzhledem ke své univer-
zálnosti jsou vhodné pro obrábění    
ve všeobecném strojírenství.
Tříosé vysokorychlostní portálové 
obráběcí CNC centrum s jezdícím 
stolem řady SE je vhodné pro 
přesné obrábění forem a hliníkových 
obrobků. Standardní rychloposuvy 
jsou 24 m.min-1, opčně je lze zvýšit 
na 40 m.min-1. Pracovní posuv                  
je do 20 m.min-1 na všech osách 
(opčně 30 m.min-1). Toto obráběcí 
centrum je dodáváno s otáčkami      
na vřeteni od 10000 do 24000 ot/min. 
Svislý pohyb vřeteníku je zajišťován 
dvěma kuličkovými šrouby. Vřeteník 
stroje může být vybaven tepelnou 
stabilizací, která eliminuje zahřívání 
vřeteníku od motoru a kompen-
zuje teplotní změny okolí, čímž lze 

dosáhnout až pětinásobného zvýšení 
přesnosti. Stroj je dodáván s osou X 
od 1600 do 3100 mm, příčná osa Y 
má velikost 1200 nebo 1800 mm a 
délka vertikální osy Z je 800 nebo 
1000 mm. V menších pracovních 
zdvizích je tento stroj produktivnější 

alternativou k evropským 
tříosým vertikálním obráběcím 
centrům, která jsou nabízena 
za podobnou cenu. 
V České republice se stal best-
sellerem portálový obráběcí 
stroj řady SF, který má 
rozsáhlé modulární prove-
dení. Tento model je alterna-
tivou k oblíbeným „horizont-
kám“.  Příkladem je portálové 
centrum SF-4116 (X=4100 mm, 
Y=1600 mm, Z=800 mm, únosnost 
stolu=12000 kg). Stroj lze vybavit 
automaticky výměnnými obráběcími 
hlavami, které mají až 5000 ot/min 
a je tak zajištěno 5stranné obrábění. 
Při vhodné obrobkové skladbě                                                              
je produktivita obrábění na por-
tálových centrech až o 40 % vyšší 
než na horizontálních vyvrtávacích 
strojích. Úspor se dosahuje zejména 
u vedlejších časů (jednoduchost 
upínání), při vlastním vertikálním 
opracování a díky parametrům stoje 
(rychloposuvy 24 m.min-1, otáčky                                                              

ve vřeteni s mechanickou převodov-
kou až 6000 ot/min.) Návratnost 
investice do takového stroje bývá 
velice rychlá. Vision Wide rozšířil 
portfolio strojů pro 5osé obrábění              
o portálku typu horní gantry - model 
GSF. Tento stroj je vybavený pevnou

souvisle řízenou dvojosou hlavou
s elektrovřetenem od italské společ-
nosti HSD. 

Velice univerzální je multifunkční 5osé 
obráběcí centrum ASM umožňující       
i vertikální soustružení. Toto cen-
trum se vyrábí ve třech velikostech 
otočného stolu (Ø 1000, 1200              
a 1500 mm). Jedná se o velice přesný 
stroj s vysokou dynamikou. Souvisle 
řízená otočná hlava je od německé 
společnosti CYTEC. Pro vyšší produk-
tivitu se nabízí i provedení s paletizací.

www.vision-wide.com

PROFESIONÁLNÍ PORTÁLOVÁ 
OBRÁBĚCÍ CNC CENTRA
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JÁN ČERNOŠKO 
Jednatel

Obrábění stojanu na lisovací nástroje

RENAR, S.R.O. 

Můžete nám krátce představit vaši společnost?

Společnost RENAR, s.r.o. byla založen v roce 2001 v Dub-
nici nad Váhom. Jsme rodinná firma se 46 zaměstnanci 
včetně vlastních konstruktérů, programátorů a lisovacích 
techniků, kteří vyvíjejí a optimalizují lisovací nástroje.
Vyvíjíme a vyrábíme lisovací nástroje na tváření plechu pro 
automobilový, elektrotechnický a nábytkářský průmysl. Tyto 
nástroje úspěšně dodáváme zákazníkům do celého světa.
Mezi naše typické výrobky patří postupové sdružené, 
tahací, střižné a ohýbací nástroje a přesné strojírenské 
součástky.

Jak jste spokojeni s provozem dodaného stroje?

I když jsem zpočátku pochyboval, protože se jedná o stroj 
asijské produkce, po roce a půl provozu musím konstatovat, 
že jsme se strojem velmi spokojeni. Splňuje všechny naše 
požadavky.

Jak funguje servisní podpora u tohoto stroje?

Se servisem máme dobré zkušenosti, vše se řeší velmi 
rychle díky místní servisní podpoře, kterou zajištuje MRM 
Machinery s.r.o. 

Proč jste se rozhodli pro stroj SE-2112 
od společnosti Vision Wide?

Pro tento stroj jsem se rozhodl, protože jsme co nejrychleji 
potřebovali stroj do nově postavené haly a žádný český 
výrobce nám nebyl schopen ihned dodat obráběcí cen-
trum s požadovanými parametry. 
Portálové obráběcí centrum s jezdícím stolem SE-2012 
jsem viděl na stánku společnosti Vision Wide při návštěvě 
veletrhu EMO Hannover 2017 a v listopadu téhož roku 
jsme na stroji již obráběli. 

R O Z H O V O R
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Německá rodinná firma HEDELIUS 
byla založena v roce 1967 a jedná    
se o tradičního výrobce vysoce výkon-
ných vertikálních CNC obráběcích 
center se zaměřením na kusovou        
a malosériovou výrobu. Firemní slo-
gan „Made in Germany – Made by HE-

DELIUS“ se promítá do všech procesů, 
tj. od poradenství, vývoje strojů, kon-
strukce strojů až po servisní podporu 
konečných uživatelů.

Společnost HEDELIUS vyrábí tuhé 
vertikální CNC obráběcí stroje                   
s pojízdným stojanem a pevným 
stolem, anebo otočně naklápěcím 
stolem. Tato moderní centra najdou 
uplatnění nejen v automobilovém       
a leteckém průmyslu, ale i v běžném 
strojírenství při výrobě tvarově 
složitých dílců vyžadujících i víceosé 
obrábění. Díky své vyspělé konstrukci 
a parametrům umožňují jak silové 
hrubovací operace, tak i dokončovací 
obrábění. Pro zaručení přesnosti          
a flexibility jsou k dispozici obráběcí 
centra konstrukční řady TILTENTA, 
jedná se o 4 až 5osá obráběcí centra                                                                
s plynulým výkyvným hlavním 
vřetenem a integrovaným otočným 
stolem o průměru 630 až 900 mm                              
a točným průměrem 900 až 1250 mm. 
Díky velké dráze pojezdu v ose X 
(od 1350 do 4600 mm) je usnadněno 
obrábění čelních stran dlouhých 
obrobků. Použitím demontovatelné 

příčky k rozdělení pracovního prosto-
ru jsou navíc vytvořeny dva nezávislé 
pracovní prostory pro efektivní sé-
riové obrábění. Pro firmy, které opra-
covávají formy, může být zajímavá 
informace, že na TILTENTĚ lze vyvrtá-
vat i hluboké díry do určitých rozměrů, 

takže zde lze kompletně 
obrábět formy. 

Tříosá obráběcí centra 
řady FORTE vychází 
konstrukčně z řady TIL-
TENTA, stroje FORTE 65   
a FORTE 85 z řady ACU-
RA. Centra lze doplnit      
o přídavnou čtvrtou osu – děličku 
nebo přídavný otočný stůl. 

Kompaktní pětiosé obráběcí centrum 
ACURA zajišťuje díky drahám po-
jezdu mnoho místa pro 
vysoce přesné obrábění 
tvarových dílu. Standardně 
jsou tato centra vybavena 
zásobníkem nástrojů                    
se 65 a 80 pozicemi ob-
sluhovanými z čelní strany 
stroje. Stroje ACURA jsou 
nabízeny ve 3 řadách, 
a to ACURA 55 o průměru 
stolu 440 mm, dále ACU-
RA 65 o velikosti stolu 650 mm 
a provedení stroje ACURA 85 se stolem 
o velikosti 850 mm. Všechny tyto stroje
je možné doplnit o automatický 

paletizační sys-
tém nebo o ro-
botickou výměnu 
obrobků pro 
plně automatický 
provoz. Všechny 
řady strojů HE-
DELIUS jsou 
sériově osazeny 
kapalinou chla-

zenými motory CELOX o výkonu 19 až 
35 kW, rozsahu otáček vřetene 12000 
až 24000 ot/min a upínáním ISO 40 
nebo HSK 63. Pro stroje ACURA 85            
a FORTE 85 je možné volit i kapalinou 
chlazený motor CELOX s výkonem    
50 kW, otáčkami vřetena 15000 ot/min,

krouticím momentem 217 Nm             
a s upínáním HSK 63. Pracovní po-
jezdy jsou pro všechny lineární osy 
40 m/min a nabízené řídicí systémy 
jsou výhradně Heidenhain TNC 640 

nebo Sinumerik 840D SL. Do základ-
ního vybavení stroje dále patří přímé 
odměřování na všech lineárních osách, 
dopravník třísek s vynašečem, auto-
matický zásobník nástrojů a funkce 
Eco mod (funkce úspory energie).
Stroje jsou doplněny o širokou řadu 
příslušenství, k sériově dodávanému 
zásobníku mohou být obráběcí centra 
rozšířena o záložní zásobník až pro 
190 nástrojů doplněný o čisticí a ole-
jovací stanici, čímž se téměř eliminuje 
drahý ruční čas vyhledávání a přípravy 
nástrojů.

www.hedelius.de

FLEXIBILNÍ A PRODUKTIVNÍ 
5OSÉ OBRÁBĚNÍ
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PAVEL ŠIMEČEK  
Fertigungsplanung

KINSHOFER CZ S.R.O.

Můžete nám krátce představit vaši společnost?

Společnost Kinshofer CZ s.r.o. působí v České republice    
od roku 1997 a je pobočkou mezinárodní společnosti KINS-
HOFER GmbH (Německo), která se specializuje na vývoj, 
výrobu a prodej hydraulických zařízení pro stavební, zemní, 
výkopovou a lesní techniku a jiné. 
Mezi naše výrobky patří například stavební stroje, nakladače 
a nakládací jeřáby, exkavátory na těžení zeminy, rýpadla, 
bagry, demoliční nůžky na beton a ocel, drapákové systémy, 
jeřábové, drticí a třídicí lopaty.

Jak jste spokojeni s provozem dodaného stroje 
po více jak ročním provozu?

Se všemi třemi stroji z produkce Hedelius jsme velmi 
spokojeni, jak již bylo zmíněno, u žádného stroje nebyla 
žádná větší porucha.

Jak funguje servisní podpora u tohoto stroje?

Servis funguje velmi dobře díky tomu, že má společnost 
Hedelius veškeré náhradní díly skladem. Reakce byly vždy 
rychlé, nyní se vše ještě zrychlilo díky servisní podpoře         
v ČR. Využíváme také preventivní servisní prohlídky.

Proč jste se rozhodli pro stroj TILTENTA 7 
od společnosti Hedelius?

V roce 2001 jsme pořídili do naší výrobní haly stroj BC 60 
od této německé firmy a o několik let později stroj BC 100. 
Protože je provoz těchto strojů téměř bez poruch a za dobu 
obrábění nebyla potřeba žádná zásadnější oprava, při 
rozhodování o rozšíření strojového parku padla volba opět 
na obráběcí centrum od této společnosti. Důležitým krité-
riem byla také dosažitelnost a rychlost servisu – společnost 
Hedelius má veškeré náhradní díly skladem, takže opravy 
jsou provedeny velmi rychle.
Hledali jsme univerzální 5osé obráběcí centrum s otočným 
stolem a možností děleného pracovního prostoru – toto vše 
stroj TILTENTA 7 splňuje. Díky velké dráze pojezdu v ose    
X je usnadněno obrábění dlouhých obrobků, použitím de-
montovatelné příčky k rozdělení pracovního prostoru jsou 
navíc vytvořeny dva nezávislé pracovní prostory pro efek-
tivní sériové obrábění. Stroj jsme doplnili o záložní zásob-
ník pro 180 nástrojů, čímž se velmi zkrátil čas vyhledávání               

a přípravy nástrojů. Upínací systém s nulovým bodem 
Garant Zero-Clamp, který je vestaven do pracovní plochy 
stolu, je dalším z příslušenství, které významně snížilo 
přípravné časy.

R O Z H O V O R
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Španělské společnost  MTE Ma-
chine Tool Engineering, S.A. byla 
založena v roce 1994. Hlavním trhem 
je Německo, kde je v provozu více než 
65% vyrobených strojů. Všechny stroje 
MTE mají strukturální díly z litiny.

Ložová frézka model BF má lineární 
vodicí plochy uloženy na kluzném ve-
dení obložené turcitem. Podélná osa 
X, tj. jezdicí stůl, může mít pojezdy od 
2000 do 5000 mm. Šířka stolu je 1000 
nebo 1200 mm. Stoly mají nosnost   
od 7000 do 15000 kg. Vertikální po-
jezd smykadla je od 1000 do 2000 mm. 
Výsuv smykadla je 1000 nebo 1200 mm.
Automatická dvouosá obráběcí hlava 
má indexaci po 1° nebo 2,5°. Hlava 
má 4000 nebo 6000 ot/min. Vzhledem 
k třístupňové převodovce je maximální 
krouticí moment až 2050 Nm.   

Nejmenší ložová CNC frézka model 
K je rovněž uložena na kluzném ve-
dení. Podélná osa X, tj. jezdicí stůl, 
může mít pracovní pojezdy 2000, 
2500 a 3000 mm. Vertikální pojezd 
smykadla je 1100 mm a příčný výsuv 
smykadla je 1000 mm. 

Ložové frézky řad BT a KT mají 
lineární osy uloženy na lineárním 
vedení. V pracovním stole může 
být integrovaný otočný stůl                      

o průměru 1000 /1200/ 1400 mm, 
dle šířky základního stolu, která                 

je 1000/1200/1400 mm. Otočný stůl 
může být dodán i s vysokými otáčkami 
pro vertikální soustružení. 
Podélný zdvih, tj. osa X, je do 5000 mm. 
Vertikální zdvih je do 2000 mm. Výsuv 
smykadla je 1200/1300/1500 mm.          
Na čele smykadla je umístěna au-

tomatická dvouosá obráběcí hlava 
s indexací 0,001° (pouze pro Y=1500 
mm), 1°nebo 2,5° v obou osách.  
Hlava má 4000 nebo 6000 ot/min.           
Je zde umožněno 5stranné obrábění 
při jednom upnutí.

Oblíbený je model ložové frézky 
RT s pojízdným 
integrovaným  
otočným stolem   
ve směru osy X. 
Je zde možná volba 
otočných stolů o 
těchto rozměrech: 
1000 x 1000 mm, 
1250 x 1250 mm 
a 1400 x 1600 mm  
a nosnosti do 15 tun.
Pojezd osy X je 2000, 
2500 nebo 3000 mm. Vertikální 
pojezd smykadla je 1500 nebo           
2000 mm. Výsuv smykadla je 1000, 
1200 nebo 1500 mm. Jedná 
se o velmi produktivní a spoleh-
livé centrum umožňující 5stranné 
obrábění na jedno upnutí.    

Tento typ stroje je násobně 
produktivnější a univerzálnější něž       
u nás oblíbené „horizontky“! 
Společnost MTE vyrábí i deskové CNC 
frézky FBF-S, FBF-M a FBF-X. Frézky 
mají pojízdný stojan s vertikálním zdvi-
hem do 5500 mm, výsuvem smykadla 

do 1800 mm a podélným pojezdem   
do 36000 mm. Stroje jsou vybaveny 
automatickými hlavami. Nejlepší uni-
verzální hlava má indexaci po 0,001° 
v obou osách. Pracovní prostor lze 
přizpůsobit požadavkům zákazníka 
– nejčastěji se jedná o deskové pole, 
které bývá doplněno otočným stolem, 

který může mít posuvnou osu. Jedná 
se o velmi univerzální typy strojů, které 
kombinují maximální tuhost s vysoko-
rychlostním obráběním, čímž se dosa-
huje vysoké produktivity práce a rychlé 
návratnosti investice.

www.mtemachine.com

SPOLEHLIVÉ LOŽOVÉ 
A DESKOVÉ CNC FRÉZKY
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ING. TOMÁŠ VAVRÍK  
Investments and Property Maintenance Manager

MATADOR INDUSTRIES, A.S.

Můžete nám krátce představit vaši společnost?

Patříme do MATADOR HOLDING a.s., který je největším 
soukromě vlastněným slovenským TIER 1 dodavatelem pro 
automobilový průmysl. Naše společnost MATADOR Indus-
tries, a.s. je strojírenskou společností, která nabízí široké 
spektrum výroby zahrnující přesné CNC obrábění, propra-
covaný vývoj a konstrukci, vše podpořené vysokými kvali-
tativními standardy. Máme bohaté zkušenosti s obráběním, 
zabezpečujeme vrtání, frézování nebo soustružení. Moderní 
strojní vybavení v rukách našich zkušených zaměstnanců 
nám umožňuje pracovat na zakázkách z různých materiálů, 
složitých tvarů a velikostí. Na zakázku také vyvíjíme a montu-
jeme jednoúčelová zařízení pro různá průmyslová odvětví. Jak jste spokojeni s provozem dodaného stroje?

Obráběcí centrum bylo uvedeno do provozu v prosinci 
2018 a prozatím jsme velmi spokojeni. Stroj provozujeme 
ve dvousměnném provozu a neměli jsme zatím prostoje                            
z důvodu poruchy stroje. Dodaná ložová frézka má dvouo-
sou indexovanou hlavu a je zde možnost přídavné děličky, 
kterou hodně využíváme. Pracujeme tak zejména v 6 osách, 
a to již není jednoduché. Protože se nám měnily obsluhy 
stroje, zajistila nám společnost MRM další doškolení nových 
operátorů, protože dobře proškolená obsluha je 50% 
úspěchu, druhou polovinu tvoří vlastní stroj. 

Jak funguje servisní podpora u tohoto stroje?

Servisní podpora funguje velmi dobře. Prozatím zde nebyl 
žádný vážný problém. Ze začátku se raději udělalo více 
školení operátorů stroje a také fungovalo servisní poraden-
ství po telefonu. Servisní technici MRM byli proškoleni fir-
mou MTE a zatím nám vždy dobře poradili.  

Proč jste se rozhodli pro stroj FBF-S 5000 
od společnosti MTE?

Potřebovali jsme nahradit starou frézku a tak jsme vypsali 
výběrové řízení, které vyhrála společnost MTE Machine 
Tool  Engineering S.A. Tato španělská firma má pro Slo-
vensko výhradního partnera, firmu MRM Machinery s.r.o.                  
se sídlem v Brně, který zajišťuje technické poradenství 
a servis. Od samého začátku jsme byli spokojeni s jejich 
profesionálním přístupem. 

R O Z H O V O R
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MIROSLAV NEČESÁNEK  
Vedoucí prodeje a outsourcingu

ŽELEZÁRNY ŠTĚPÁNOV, SPOL. S R.O.

Můžete nám krátce představit vaši společnost?

Železárny Štěpánov, spol. s r.o. jsou rodinná strojíren-
ská firma, která vyrábí odlitky z šedé litiny, tvárné litiny                            
a hliníku. Technologická kapacita slévárny je 9000 tun 
ročně. Zákazníkům nabízíme kompletní servis od výroby 
modelového zařízení, přes výrobu odlitků, lakování                                                                                                     
a od roku 2015 i opracování. Nabízíme jak finální opraco-
vání, tak i hrubování, a to nejen odlitků z naší slévárny, ale         
i odlitků dodaných zákazníkem, nebo ocelových svařenců.
Provádíme frézování, vyvrtávání a vrtání obrobků                      
až do hmotnosti 12000 kg. Poradíme si s kusovou i sério-
vou výrobu. Přesnost naší práce kontrolujeme na vlastním            
3D měřícím zařízení. Mezi naše hlavní výrobky patří tělesa 
a štíty elektromotorů, tělesa převodovek, armatury a různé 
součásti strojů. Neustále investujeme do technologií             
a rozvoje firmy.  

Jak jste spokojeni s provozem dodaného stroje?

S obráběcím centrem jsme velmi spokojeni, výrazně             
se zkrátily počty a tím i časy upínání. Například na aktuál-
ním obrobku skříně převodovky na klasických horizontkách 
potřebujeme 5 upnutí a na stroji RT-2000 nyní pouze 2. Tento 
stroj je také vůči horizontce podstatně rychlejší. Další velkou 
výhodou tohoto stroje je výkonná dvouosá univerzální hlava. 

Jak funguje servisní podpora u tohoto stroje?

Stroj funguje bez závažnějších poruch, když se nějaká 
menší objeví, velmi rychle je vše vyřešeno díky servisní 
podpoře zajištěné společností MRM Machinery s.r.o.   

Proč jste se rozhodli pro stroj RT-2000 
od španělské společnosti MTE Machine Tool 
Engineering, S.A.?

Ke dvěma tříosým horizontkám, které jsme měli na hale,
jsme hledali výkonné 5osé centrum pro obrábění 
středních odlitků ve středních sériích, jako například skříní 
převodovek. 
Na veletrhu MSV Brno 2018 nám byla představena ložová 
frézka RT-2000 s integrovaným otočným stolem posuvným 
v ose X. Následně jsme byli na referenční návštěvě, kde 
jsme viděli 2 stroje od firmy MTE, které obrábí již 10 roků 
minimálně ve dvou směnách.  V listopadu jsme podepsali 
smlouvu s MRM Machinery s.r.o. a v květnu 2019 byl stroj 
uveden do provozu v naší obrobně.

R O Z H O V O R
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Firma UNISIGN BV z Nizozemí 
je výrobce vertikálních CNC obrá-
běcích strojů s 46letou tradicí a globál-
ním působením. Ve smyslu firemního 
sloganu „Partner in produktivity“     
je schopna realizovat kompletní 
zákaznická řešení „na klíč“ včetně 

odladění technologie a automatické 
manipulace s obrobky. Pro český                          
a slovenský trh jsou zajímavé zejména 
portálové obráběcí stroje, které 
jsou synonymem pro spolehlivost, 
dokonalé technické a vyladěné 
ergonomické řešení. Firma vyrábí 
portály řady UNIPORT v několika 
velikostních řadách a de facto ve 
všech možných technických prove-
deních – jezdicí portál a pevný stůl 
(„spodní gantry“), provedení „horní 
gantry“ a provedení s jezdicím stolem 
a pevným portálem. Stroje řady 6000                                             
a 7000 mohou být vybaveny pale-
tovým provedením. Do většiny typů 
portálových strojů lze integrovat 
otočný stůl, který umožňuje plnohod-
notné vertikální soustružení. Dodá-
vané stoly mají 
průměr 1500          
až 6000 mm        
s únosností        
do 80 t. 

Technologické 
možnosti por-
tálových strojů 

jsou zejména určeny přídavnými 
obráběcími hlavami, které firma  
UNISING vyvíjí a vyrábí sama a má cca                                                 
20 různých typů automaticky výměn-

ných hlav. U řady UNIPORT 7000 
je možná kombinace 
2osých mechanic-
kých hlav a 2osých 

kontinuálně řízených hlav 
s motorvřetenem, a díky tomu 

stroj zvládá hrubovací i nejnáročnější 
dokončovací obrábění na jedno up-
nutí.  
Pokud má výrobce obrobky, u kterých 
se musí vertikálně soustružit, frézovat, 
vrtat, závitovat atd., pak se vyplatí 
pořídit si multifunkční obráběcí 
centrum (oproti dřívějšku, kdy byly 
potřeba stroje dva, tj. vertikální 
karusel a horizontální vyvrtávačka).                                                              
U obrobků větších rozměrů 
jsou vedlejší časy zásadní (až 
70% celkového výrobního času)                                     
a u multifunkčního stroje lze udělat 
na jedno upnutí všechny operace. 
Při určité sériovosti stejných obrobků 
se vyplatí investovat i do paletizace, 
a tím maximalizovat využití strojních 
časů. Výše popsané požadavky 

stoprocentně splňují multifunkční 
stroje řady UNICOM, které se dodáva-
jí ve více velikostních řadách. Průměr 
desky na paletě je od 1250 do 4000 mm. 

Pro obrábění úzkých ale dlouhých 
obrobků dodává UNISIGN vertikální 
obráběcí centrum  s pojízdným sto-
janem poloportálové konstrukce         
UNIVERS 6000. Stroj je velice kompakt- 
ní s pracovními zdvihy X=3000–8000 mm,
 Y=825/1000 mm a Z=600 mm. Může 
být vybaven i horizontální obráběcí 
hlavou, čímž je umožněno obrábění             
z 5 stran. Vřeteník je s převodovkou, 
maximální krouticí moment je 1000 Nm 
a otáčky 6000 ot/min.

www.unisign.com

SPOJENÍ VYSOKÉ 
PRODUKTIVITY, PŘESNOSTI 
A SPOLEHLIVOSTI

2osá kontinuálně řízená HV-hlava 
s elektrovřetenem
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Tradiční korejský výrobce CNC hori-
zontálních a vertikálních soustruhů 
společnost FFG DMC byla založena 
v roce 1944 a od roku 2015 patří      
do skupiny FFG. Vždy byla lídrem 
v technologických inovacích. 

Horizontální soustruhy řady DL S 
pro těžké obrábění jsou nabízeny 
v několika variantách. Max. průměr 
soustružení u modelů DL 30 až DL 70 
je 400 - 900 mm a maximální délka 
soustružení je 1080 až 3200 mm. 
Tyto soustruhy se vyznačují nejtužší 
konstrukcí v porovnání s  konkurencí.  
Nepřímou indikací tuhosti je i hmot-
nost, která je u modelu DL 30 7,1 tun, 
u DL 60 22,3 tun a u DL 70 cca 18 tun.

Vodicí plochy jsou uloženy na kluzném 
vedení bez turcitu. Výška kluzného ve-
dení je 1,8 x vyšší než u konkurence. 
Motor hlavního vřetene je u modelů 
DL 30 – DL 70 v rozsahu 15 – 45 kW 
(S1). Maximální krouticí moment                                           
je až 7469 Nm a rozsah otáček vřetene 

dosahuje 3500/1400/750 ot/min.
Soustruhy můžou být dovybaveny 
zadním sklíčidlem s možností 
doplnění zadních pevných lunet pro 
produktivní obrábění dlouhých dílů.
Všechny modely DL S jsou vybaveny 
revolverovou hlavou typu BMT, která 

má lůžka pro 12 poháněných nástrojů 
s možností frézovaní při maximálních 
3000 ot/min. Každý model může být 
dovybaven různým příslušenstvím, 
které je potřeba pro výrobu (obrob-
kové sondy, podávače materiálu, 
odebírače, hydraulické lunety apod.)

Firma FFG DMC nabízí také multi-
funkční soustružnické centrum DL S 
se dvěma vřeteny a osou Y. 
Na tomto multifunkčním soustruhu lze 
kompletně obrobit 
díl při jednom upnutí. 
Model DL 22 LSY 
má maximální 
průměr soustružení 
280 mm, délku 
soustružení 500 mm 
a max. otáčky 
vřetene 4000 ot/min. 
Model DL 25 SY   
má maximální 
průměr soustružení 
400 mm, délku 

soustružení 1000 mm a max. otáčky 
vřetene 3500 ot/min. Lože má sklon 
55°. Pracovní rozpětí osy Y je +/- 55 mm. 
Verze DL 22 LMS i DL 25 MS jsou vy-
baveny revolverovou hlavou typu BMT, 
která má lůžka pro 12 poháněných 
nástrojů s možností frézovaní při 
maximálních 5000 ot/min. Tato řada 
se opět vyznačuje velkou tuhostí              
a uložením na kluzném vedení. Šířka 
saní pro osu Y s kluzným vedením      
je nejtužší v porovnání s konkurencí. 

www.ffg-dmc.com

TRADIČNÍ KOREJSKÝ VÝROBCE
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Soustružnická centra řady DL 21 jsou 
uložená na lineárním válečkovém 
vedení a řada DL 22 je uložená       
na kluzném vedení bez obložení tur-
citem. Výška kluzného vedení 
je 1,8 x vyšší než u konkurence.  
Řada DL 21 má maximální průměr 

soustružení 280/390 mm a maximální 
délku soustružení 330 - 540 mm. 
Řada DL 22 má maximální průměr 
soustružení 280/390 mm a maximální 
délku soustružení 380 - 540 mm.
Řada DL 21 má díky lineárnímu 
vedení rychloposuvy až 36 m/min. 
Vzhledem k tuhosti jsou soustruhy 
této řady vhodné pro vysokorychlostní 
výkonové soustružení. 
Obě řady mají motor hlavního vřetene 
o výkonu 15/20 kW (S1) a krouticí mo-
ment je 1670 nebo 1960 Nm. Otáčky 
jsou dle typů 3500 nebo 4000 ot/min. 
Verze DL 21 LM i DL 22 LM umožňují 
frézování. Revolverová hlava               
má lůžka pro 12/24 nástrojů.              
Na vřetení je maximálně 5000 ot/min. 

Vertikální soustruhy (karusely) řady 
DL V se nabízí ve třech velikostních 
řadách DL V 60/80/100, maximální 
točný průměr je 450/630/920 mm 
a maximální výška soustružení je 
450/750/850 mm. Jedná se o karusely 
s nejlepší tuhostí konstrukce ve své 

kategorii. Vodicí plochy 
jsou uloženy na kluzném 
vedení. Rychloposuvy                      
na ose X a Z jsou 20 m/min. 
Otáčky u DL V 60 /80/100 
jsou 3000/2000/1800 ot/min. Řada 
DL VM umožňuje frézování s maximál-
ními otáčkami 3000 ot/min, revolve-
rová hlava má lůžka pro 12 nástrojů. 

Hlavní motor má výkon 22/30/45 kW 
v S1. Vzhledem k výše popsaným 
technickým řešením lze dosahovat 
vynikající drsnosti povrchu a kruho-
vitosti. 

Výška kluzného vedení je nejlepší ve své 
kategorii (1,5 x vyšší)

HORIZONTÁLNÍCH A VERTIKÁLNÍCH CNC SOUSTRUHŮ
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Italská společnost PAMA SpA  byla 
založena před 90 lety a evolučním 
vývojem se stala spolehlivým a vy-
hledávaným dodavatelem řešení 
pro obrábění u významných globál-
ních strojírenských korporací.                      
Je celosvětovým lídrem ve velkých 

horizontálních vyvrtávacích a frézo-
vacích strojích. 

Největší novinkou ve výrobním 
programu firmy je nová řada 
multifunkčních obráběcích center 
SPEEDMAT VM (alternativně VMT,    
tj. včetně vertikálního soustružení). 
Stroj má pevný portál a přesuvný 
otočný stůl. Po přesuvném příčníku 
jezdí ve směru osy Y výkonná tuhá 
kontinuálně řízená hlava. Tento multi-
funkční stroj umožňuje frézování, 
vyvrtávání i soustružnické operace 
při jednom upnutí, čímž se zvyšuje 
produktivita obrábění. Při vyšší                           
sériovosti se vyplatí paletizace, 
kterou PAMA přizpůsobuje potřebám 
uživatelů. 

Další multifunkční 
obráběcí centrum 
SPEEDMAT HP 
technologicky posky-
tuje ideální řešení pro 
nejnáročnější obráběcí 
operace vyžadující 

nejvyšší možnou tuhost a přesnost. 
Nejvíce se prodávají verze s paletizací 
(palety začínají od rozměru 
1000 x 1000 mm). Tento model má 
široké možnosti provedení vřeteníku 
včetně přídavných obráběcích hlav. 

Nejznámějšími stroji PAMA jsou vo-
dorovné deskové vyvrtávačky řady 
SPEEDRAM / SPEEDRAM HP. Tato 
řada je velice široká, pro zajímavost 
uvádíme, že vertikální zdvih je do 
10000 mm a únosnost otočného stolu 
do 600 tun.

Poslední dobou výrazně roste zájem 
o portálové obráběcí stroje, také 
společnost PAMA nabízí širokou řadu 
portálových obráběcích center 
VERTIRAM. Tyto portály mají hori-
zontální a vertikální průchodnost             
do 10000 mm. V nabídce je jak kon-
cepce jezdicí stojan tak i jezdicí stůl. 
Možná je i kombinace s otočným 
stolem pro vertikální soustružení.

www.pama.it

SVĚTOVÝ LÍDR VE VODOROVNÝCH 
VYVRTÁVACÍCH A FRÉZOVACÍCH 
STROJÍCH

PARTNER SPOLEHLIVOSTI A PRODUKTIVITY
MRM Machinery s.r.o.
tř. Generála Píky 5
61300 Brno
Česká republika 
info@mrm-machinery.cz

Ing. Miroslav Chmelka
+420 602 113 282

Ing. Radek Šopf
+420 737 121 129 


