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COMPANIA
Companie activă la nivel internaţional, HURCO

Pentru a oferi servicii optime clienţilor, centrele de

Companies Inc. a fost înfiinţată în anul 1968

demonstraţie și instruire sunt răspândite pe întreg

de către Gerald Roch și Edward Humston.

teritoriul Germaniei și al Europei.

Aceasta dezvoltă și produce sisteme de

Principalii clienţi sunt producătorii de unicate și serii

comandă interactive pentru calculatoare,

mici din sectoare precum aeronautică și automotive,

software-uri, precum și mașini-unelte și

apărare, tehnică medicală, energie, transport și IT.

componente computerizate. Sediul central

Înﬁinţată în anul 1988, ﬁliala are astăzi aproximativ

se află în Indianapolis, Indiana (SUA), punctele

100 de angajaţi și dirijează distribuţia și serviciul

de producţie sunt în Taiwan și Italia.

de asistenţă pentru clienţi în întreaga Europa.

Societăţile de desfacere și filialele își au sediile
în Germania, Italia, Franţa, Anglia, Polonia,
China, India, Singapore și Africa de Sud.
HURCO GmbH Germania, cu sediul în Pliening,
lângă München, este o filială HURCO cu un
rol-cheie.
Înﬁinţată în anul 1988, ﬁliala are astăzi
aproximativ 100 de angajaţi și dirijează
distribuţia și serviciul de asistenţă pentru
clienţi în întreaga Europa.

CE VĂ OFERĂ HURCO?
cel mai performant sistem de
	
comandă CNC

REFERINȚE

50 DE ANI HURCO.
ALEXANDER ENTENSPERGER

EDGAR KNEBEL

ERICH MITTERMAIER

EINIG GERÄTEBAU & GRAVUREN GMBH

KNEBEL METALLTECHNIK GMBH

MITTERMAIER GMBH & CO. KG

„Mașinile HURCO pot fi programate

„Faptul că încă și astăzi sunt fascinat

„Mașinile HURCO ne oferă avantajul

ușor pe baza desenului și ne permit să

de calculatorul din mașini, se datorează

de a avea peste tot același sistem

respectăm standardele noastre

filozofiei HURCO de a integra tehnică

de comandă, ceea ce ne permite

de calitate – o valoare de neprețuit”.

sofisticată într-un mod simplu.

o fabricare mai economică de piese

Cu sistemul de comandă HURCO pot

pentru dispozitive și piese

lucra și datorită instruirii înțeleg perfect

formate”.

centre de prelucrare cu 3 axe
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DOAR PENTRU
SCURT TIMP.

ce se petrece acolo”.

centre de prelucrare cu 5 axe
centre de prelucrare orizontale
	
și cu portal
centre de strunjire cu mai multe axe
centre de strunjire universale și
	
pentru sarcini grele

Solicitați oferta dumneavoastră individuală chiar acum!
SC Allmetech Tools & Machines SRL distribuitor exclusiv
RO 7000 11 Iasi
Tel. +040-332-401 995
www.allmetech.com | www.hurco.eu

www.hurco.eu

DATE TEHNICE
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MASĂ
Dimensiuni masă (mm)

DISPOZITIV DE SCHIMBARE A SCULELOR
1 270 x 610

Tip de sculă

SK-40

Canale T (mm) 

5 x 18

Magazie scule

30 sau 40

Sarcina max. a mesei (kg)

1 360

Diametrul max. al sculei (mm)

80 sau 76

Distanță cap ax principal – masă (mm)

762 – 152

Lungimea max. a sculei (mm) 	

300



Greutatea max. a sculei (kg)

7

CURSELE PE AXE

Timp de schimbare a sculei (sec.)

2

Axa X (mm)

1 067

Axa Y (mm) 

610

AVANS

Axa Z (mm)

610

Avans rapid axa X/Y/Z (m/min.)

38 / 38 / 32

Avans progr. (m/min.)

38 / 38 / 32



Puterea max. a arborelui (kW @ rot./min.) 
Cuplul max. al arborelui (Nm)


SISTEMUL UNIC DE COMANDĂ CNC

VMX 42i
Centrul de prelucrare 3 axe cu
performanță și flexibilitate ridicate

INCLUSIV
	Pachetul XP
(avansuri mai mari, monitor ajustabil)
BIG PLUS Spindle
	
12 000 rot./min. turaţie maximă ax principal

: 149 500 EUR

Preț de catalog
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Sistem de răcire ax principal

ARBORE
Turația max. a arborelui (rot./min.) 

OFERTA ANIVERSARĂ

12 000
18 @ 720
237

Transport

ALTE DATE
Suprafață necesară de amplasare (mm)
(uși deschise incl. sistem de comandă
și transportor de șpan)

4 598 x 3 652

MAX 5 ALL IN ONE

Asigurare

Înălțimea mașinii (mm)
Greutatea mașinii (kg)

Instalare

2 768

ȘI PARTEA CEA MAI BUNĂ!

În combinaţie cu performanţa WinMax ,sistemul

Opţiunea Dialog / NC Mix permite combinarea limbajului

de comandă CNC integrat de la HURCO este

conversaţional cu programe NC.

®

Școlarizare

sistemul de comandă CNC unic și intuitiv cu
cea mai mare flexibilitate din industrie.

6 702 / 6 902

BENEFICIILE DUMNEAVOASTRĂ
Are avantaje la fiecare funcţie, o creștere măsurabilă

Informații suplimentare găsiți la www.hurco.eu

a productivităţii și profitabilitate excepţională.

mai rapid de la desen la componenta finită
cea mai scurtă perioadă de învăţare

RAPIDITATE FĂRĂ EGAL.
Fișierele DXF sunt introduse direct în sistemul de

vizualizare rapidă prin intermediul

comandă CNC, iar datele geometrice sunt preluate

ecranului dublu

automat în programul de prelucrare. Mai trebuie
adăugat doar procesul tehnologic (sculă, corectarea
razei).

Datele tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă. Performanţa optimă a mașinii depinde de condiţiile tehnice existente la faţa locului în timpul instalării în
ceea ce privește alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu aer și aerul înconjurător.

www.hurco.eu

cea mai rapidă programare

proiectare ergonomică

