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SPOLEČNOST

Mezinárodně působící společnost HURCO 
Companies Inc. založili v roce 1968 Gerald 
Roch a Edward Humston.

Společnost vyvíjí a vyrábí interaktivní 
počítačová ovládání, software a počítačem 
řízené obráběcí stroje a komponenty. 
Společnost má hlavní sídlo v Indianapolis, 
Indiana (USA), výrobní provozy na Taiwanu  
a v Itálii.

Odbytové a dceřiné společnosti mají svá sídla 
v Německu, Itálii, Francii, Anglii, Polsku, Číně, 
Indii, Singapuru a Jihoafrické republice.

Společnost HURCO GmbH Deutschland se 
sídlem v Plieningu u Mnichova je dceřinou 
společností společnosti HURCO s klíčovým 
významem.

Byla založena v roce 1988. Dnes zaměstnává 
téměř 100 zaměstnanců a řídí odbyt a péči o 
zákazníky v celé Evropě.

Za účelem zajištění optimálního zákaznického 
servisu jsou předváděcí a školící centra 
rozmístěna po celém Německu a v Evropě.

Zákazníky jsou především výrobci zabývající  
se kusovou a malosériovou výrobou v  
odvětvích letecké dopravy a kosmonautiky,  
všeobecného strojírenství, zdravotní techniky, 
energetiky, přepravy a počítačové techniky.

CO VÁM MŮŽE SPOLEČNOST HURCO 
NABÍDNOUT?

  nejvýkonnější CNC ŘÍZENÍ

  3osá obráběcí centra

  5osá obráběcí centra

   Portálová a horizontální obráběcí centra

  Víceosá soustružnická centra

   Univerzální soustružnická centra a  
soustružnická centra pro velká břemena
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Další informace na www.hurco.cz

STŮL

Rozměry stolu (mm)  762 x 406

T drážky (mm) 3 x 18

Max. nosnost stolu (kg) 682

Vzdálenost čela vřetena od stolu (mm) 102 – 610

 

ROZJEZDY

Osa X (mm) 660

Osa Y (mm) 406

Osa Z (mm) 508 

 

VŘETENO 

Max. počet otáček vřetene (ot./min.) 12.000

Max. výkon vřetene (kw @ ot./min.) 11 @ 1.740

Max. krouticí moment vřetene (Nm) 61

 

VÝMĚNÍK NÁSTROJŮ

Kužel nástroje SK-40

Počet míst na nástroje 20

Max. průměr nástroje (mm) 89

Max. délka nástroje (mm) 250

Max. hmotnost nástroje (kg) 7

Doba výměny nástroje (sek.) 2,5

 

POSUV

Rychloposuv X/Y/Z (m/min.) 24 / 24 / 24

Pracovní posuv (m/min.) 24

DALŠÍ ÚDAJE

Plocha potřebná pro instalaci (mm) 3.000 x 3.403
(Otevřené dveře včetně ovládání
a dopravníku hoblovačky)

Výška stroje (mm) 2.530

Hmotnost stroje (kg) 2.850

Technické údaje mohou být změněny bez předchozího oznámení. Optimální výkon stroje je závislý na technických podmínkách panujících v místě instalace s ohledem na 
zdroj napájení, přívod vzduchu a okolní vzduch.



VÝHODNÁ NABÍDKA!

Výkonné, kompaktní
3osé obráběcí centrum.

VM 10 i Plus 

OBSAHUJE

   12 000 ot/min otáček vřetene

  chladničku vřetene

   odjímatelné elektronické ruční kolečko  
s LCD displejem

   softwarový balíček s Adaptipath a  
Optimalizací výměny nástroje 

  doprava

  instalace

  Školení
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VÝHODNÁ NABÍDKA!

MAX 5 ALL IN ONE
Ve spojení s výkonností WinMax® je integrované 

CNC ovládání od společnosti HURCO jedinečným, 

intuitivně ovladatelným CNC ovládáním s nejvyšší 

flexibilitou v celé branži.

S výhodami v každé funkci, měřitelným zvýšením 

produktivity a mimořádnou rentabilitou.

RYCHLEJI UŽ TO NEJDE.
Soubory DXF* jsou načítány přímo do CNC  

ovládání a údaje o geometrii se automaticky kopírují 

do obráběcího programu. Již stačí doplnit pouze  

technologické údaje (nástroj, korektura rádia).

A TO NEJLEPŠÍ!
Varianta programového skoku NC umožňuje zapojení 

programů NC do dialogových programů.

PŘEHLED VAŠICH VÝHOD:

  rychlejší cesta od výkresu k hotovému dílu 

  nejkratší dobou zapracování

  nejrychlejší programování

  rychlejší přehled díky dvojité obrazovce s

  ergonomickým designem    

* DXF je zpoplatněná varianta.

NEJVÝKONNĚJŠÍ PRŮMYSLOVÉ 
OVLÁDÁNÍ

www.hurco.cz



BERNHARD SPRINGER

SPRINGER SPANN- &  

ZERSPANUNGSTECHNIK GMBH

„Se společností HURCO jsme vyrostli.

Šéf firmy Springer sází ve společnosti  

HURCO na poměr ceny a výkonu.

Již téměř 30 let je společnost Springer  

Spann- & Zerspanungstechnik GmbH  

v Bielefeldu poptávaným dodavatelem  

jednotlivých kusů a minimálních  

sérií v oblasti obrábění kovů.  

Pro Bernharda Springera je jedním  

z nejdůležitějších faktorů pro jeho  

úspěch uživatelsky příjemné dialogové  

programování HURCO“.

HERBERT TERBRACK

TERBRACK GMBH & CO. KG

„Frézovací technika HURCO je  

prakticky páteří naší firmy.

HURCO již objednáváme dokonce  

telefonicky. Již téměř 25 let dává  

rodinný podnik Teplast vedený  

majitelem ve vestfálském Ahausu  

tvar plastům všeho druhu  

pro zcela rozdílné oblasti použití.  

V úspěšné historii společnosti  

mají portálová obráběcí centra CNC  

od firmy Hurco své pevné místo“.

REFERENCE

MICHAEL BRAUN

HAPPY TO HAVE GMBH

„Blokovací patník podle přání.

Intuitivní systém ovládání pomocí 

dialogových oken zvyšuje flexibilitu 

výroby. Podnik Happy to have  

vyrábí ve vlastní CNC výrobě kvalitní 

blokovací patníky z nerezové oceli V4A. 

Aby mohli tuto ekonomicky atraktivní 

nabídku nabízet, vyvíjí Happy to have 

všechny jednotlivé díly samostatně  

a vyrábí je v CNC obráběcích centrech 

od společnosti HURCO“.  

Ještě mnohem 
více jiných typů 

nových strojů 
skladem

ITAX PRECISION s.r.o. 

19800 Praha 9

Phone: +420-469-318 402

www.itax.cz | www.hurco.cz

Vyžádejte si svou individuální nabídku právě teď!
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HURCO


