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Wysokowydajne centrum tokarsko-frezarskie do produkcji 
seryjnej skomplikowanych detali, wykonywanych z prętów 
lub automatycznie ładowanych przygotówek.

HYPErTurn 65



centrum HYPerTUrN 65 to nowe rozwiązanie klasy Hyperturn, którego inteligentna budowa 
modułowa pozwala na optymalne dostosowanie do specyficznych wymagań klienta. dwa wrzeciona 
tokarskie o takiej samej konstrukcji i mocy to podstawa nieograniczonej kompletnej obróbki. dwie 
głowice narzędziowe na saniach krzyżowych z opcjonalną osią Y zapewniają wymaganą wydajność. 
w każdej pozycji głowicy rewolwerowej można mocować zarówno narzędzia stałe, jak również 
napędzane głowice frezarskie i wiertarskie.

WrZECiOnO gŁÓWnE
� wbudowany silnik wrzeciona chłodzony cieczą

� Końcówka wrzeciona A2-6 (A2-8)

� wysoka moc napędu 29 (37) kw

� wysoki moment obrotowy 250 (360) Nm

� duży zakres prędkości obrotowych 0 - 5000 (4000/3500) obr./min

� Średnica prętów ø 65 (76,2/95) mm

� duży rozstaw prowadnic

1

SYSTEM nArZĘDZiOWY 1 / 2
� 12-pozycyjna głowica narzędziowa 

� System szybkiej wymiany narzędzia VdI30 (VdI40)

� 12 napędzanych gniazd narzędziowych

� opcjonalnie z głowicą narzędziową BmT55P

� Serwosterowanie

� Gwintowanie synchroniczne, toczenie wielokąta itp.

2

OSiE Y  1 / 2
� Przejazd +/– 50 mm

� Stabilna, kompaktowa budowa

� Szerokie rozstaw prowadnic

� System prowadnic klinowych

3

OBSZAr rOBOCZY
�  duży rozstaw wrzecion 1050 / 1300 mm

�  optymalna dostępność

�  Swobodny spływ wiórów

�  Pokrywy i obudowy ze stali nierdzewnej

� Funkcja konika/podtrzymki na dolnej głowicy narzędziowej
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STErOWAniE 
�    ergonomiczna pozycja z prawej strony obszaru 

roboczego

� możliwość pochylenia

� możliwość regulacji wysokości

� możliwość przesuwania w bok w wersji 1300

�  Sinumerik 840d sl lub Fanuc 31i z kolorowym 

monitorem 15“

� liczne cykle obróbki

� Symulacja 3d

� Port USB i ethernet
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PrZECiWWrZECiOnO
� Końcówka wrzeciona A2-6 (A2-8)

� wbudowany silnik wrzeciona chłodzony cieczą

� wysoka moc napędu 29 kw

� wysoki moment obrotowy 250 Nm

� duży zakres prędkości obrotowych 0 – 5000 (4000) obr./min

�  wraz z wypychaczem części omywanym płynem 

chłodzącym

� opcjonalnie o średnicy ø 65 (75) mm dla rozładunku części
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PrZEnOŚniK WiÓrÓW
�   Przenośnik taśmowy

�   wysokość wyrzutu 1200 mm

�   wbudowany zbiornik na płyn chłodzący 400 / 450 l

�   Pompy do głowicy narzędziowej: 2 x 14 bar

�   Pompy do płukania: 2 x 3,7 bar

7

AuTOMATYCZnE urZĄDZEniE 
DO ODBiErAniA PrZEDMiOTÓW 
OBrABiAnYCH
�   opcjonalna pozycja z prawej strony obszaru roboczego

�   do uniwersalnego zastosowania dla wrzeciona 

głównego i przeciwwrzeciona

�   wraz z transporterem taśmowym na części gotowe
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Kołnierz mimośrodu 
(stal 42 cr mo 4)

Adapter 
(stal ck 45)

Adapter do kół zębatych 
(aluminium 7075)

Popychacz  
(stal 16 mn cr 5)

HYPErTurn 65-1000 / 1300 DuOTurn
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maszyna z wyposażeniem opcjonalnym

Teraz również z głowicą rewolwerową BMT



centrum HYPerTUrN w wersji TrIPleTUrN ma dodatkową 12-pozycyjną głowicę 
narzędziową. To prawdziwy „as w rękawie”, który z jednej strony podwyższa wydajność, 
a z drugiej strony elastyczność produkcji złożonych przedmiotów obrabianych z w 
jednym zamocowaniu. Pozwala to na równoczesne korzystanie z trzech narzędzi, co 
redukuje czas jednostkowy nawet o 30%.
 

WrZECiOnO gŁÓWnE
�   wbudowany silnik wrzeciona chłodzony cieczą

�   Końcówka wrzeciona A2-6 (A2-8)

�   wysoka moc napędu29 (37) kw

�   wysoki moment obrotowy 250 (360) Nm

�   duży zakres prędkości obrotowych 5000 (4000/3500) obr./min

�   Średnica prętów ø 65 (76,2/95) mm

1

SYSTEM nArZĘDZiOWY  1 / 2 / 3
� 12-pozycyjna głowica narzędziowa

� System szybkiej wymiany narzędzia VdI30 (VdI40)

� 12 napędzanych gniazd narzędziowych 

� opcjonalnie z głowicą narzędziową BmT55P

� Serwosterowanie

� Gwintowanie synchroniczne

� Toczenie wielokąta itp.

2

 OSiE Y  1 / 2 / 3
� Przejazd +/– 50 mm

� Stabilna, kompaktowa budowa

� Szerokie rozstaw prowadnic

� System prowadnic klinowych

3

OBSZAr rOBOCZY
� duży rozstaw wrzecion 1300 mm

� optymalna dostępność

� Swobodny spływ wiórów

� Pokrywy i obudowy ze stali nierdzewnej

� Funkcja konika/podtrzymki na dolnej głowicy narzędziowej

4

STErOWAniE 
�  ergonomiczna pozycja z prawej strony obszaru 

roboczego

� możliwość pochylenia

� możliwość regulacji wysokości

� możliwość przesuwania w bok

� Sinumerik 840d sl z kolorowym monitorem 15”

� liczne cykle obróbki

� Symulacja 3d

� Port USB i ethernet

 

5

PrZECiWWrZECiOnO
�  wbudowany silnik wrzeciona chłodzony cieczą

�  Końcówka wrzeciona A2-6 (A2-8)

�  wysoka moc napędu 29 kw

�  wysoki moment obrotowy 250 Nm

�  duży zakres prędkości obrotowych 0 - 5000 (4000) obr./min

�  wraz z wypychaczem części omywanym płynem chłodzącym

�  opcjonalnie ze średnicą ø 65 (75) mm do rozładunku części

6

PrZEnOŚniK WiÓrÓW
�   Przenośnik taśmowy

�   wysokość wyrzutu 1200 mm

�   wbudowany zbiornik na płyn chłodzący 450 l

�   Pompy do głowicy narzędziowej: 3 x 14 bar

�   Pompy do płukania: 2 x 3,7 bar

7

AuTOMATYCZnE urZĄDZEniE DO  
ODBiErAniA PrZEDMiOTÓW  
OBrABiAnYCH
�   opcjonalna pozycja z prawej strony obszaru roboczego

�   do uniwersalnego zastosowania dla wrzeciona 

głównego i przeciwwrzeciona

�   wraz z transporterem taśmowym na części gotowe
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wał  
(stal 42 cr mo 4)

Końcówka wału  
(stal 16 mn cr 5)

rozdzielacz 
(mosiądz) 

obudowa czujnika 
(mosiądz)

HYPErTurn 65-1300 TriPLETurn
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maszyna z wyposażeniem opcjonalnym



głowica narzędziowa. Szybka, 12-pozycyjna serwogłowica rewolwerowa z 
niezwykle krótkim czasem przełączania dla standardowych narzędzi z oprawka-
mi VDI30 lub VDI40. We wszystkich pozycjach mogą być montowane 
napędzane oprawki narzędziowe do wiercenia, frezowania lub gwintowania. 
Operator może w dowolnym czasie regulować prędkość serwogłowicy.

Chwytak części. Elektropneumatyczny chwytak części w HYPERTURN 65 jest 
sterowany za pomocą funkcji M. W razie konieczności wjeżdża do obszaru 
roboczego i obraca się w stronę osi wrzeciona. Gotowa część jest wypychana 
z uchwytu i trafia do miski wyłapującej. Następnie chwytak części powraca do 
pozycji początkowej, a część jest odkładana na taśmę na części gotowe.

HYPErTurn 65

Zalety techniczne

głowica rewolwerowa BMT. Do ekonomicznej produkcji czasochłonnych 
przedmiotów toczonych/frezowanych z przeważającym udziałem frezowania 
dostępna jest opcjonalna głowica rewolwerowa BMT z chłodzonym wodą 
napędem bezpośrednim. Głowica o parametrach maks. 12000 obr./min, 30 Nm 
i 10 kW zapewnia optymalne warunki do kompletnej obróbki.

Konik. Do zastosowań z wałami w HYPERTURN 65 dostępne są dwie wersje 
konika. Z jednej strony jest to uniwersalny konik z przesuwem hydraulicznym 
do maszyny z załadunkiem ręcznym, z drugiej strony - konik NC do maszyny w 
pełni automatycznej. Jego zaletą są niezwykle krótkie czasy przestoju. 

Taśma na części gotowe. Na taśmie umieszczonej wzdłużnie wewnątrz 
obudowy maszyny o powierzchni 1400 x 180 mm są bezpiecznie odkładane 
obrobione przedmioty.

� 2 wydajne elektrowrzeciona chłodzone cieczą

� 2x / 3x 12-pozycyjna głowica rewolwerowa z 
systemem szybkiej wymiany narzędzi VDi 30/40

� Opcjonalnie z głowicą rewolwerową BMT i napędem 
bezpośrednim do 12000 obr./min

� 2 / 3 osie Y do kompleksowej obróbki tokarskiej / 
frezerskiej

� Podawanie prętów do średnicy ø 95 mm

� Optymalne odprowadzanie wiórów i przyjazny dla 
operatora obszar roboczy

� najwyższa wydajność napędu i sterowania dzięki 
Sinumerik 840D sl

� Wykonane w „Sercu Europy“ 

Zalety

Wiercenie głębokich otworów. Obróbkę głębokich otworów umożliwiają 
wysokociśnieniowe układy chłodzenia do 80 /150 bar z filtracją i funkcją 
utrzymywania temperatury środka chłodzącego. Wewnętrzne doprowadzenia 
środka chłodzącego w stałych oraz napędzanych oprawkach narzędziowych 
zapewnia bezpieczny proces skrawania.

Zintegrowane elektrowrzeciona (iSM). Najnowocześniejsza technolo-
gia synchroniczna gwarantuje najwyższą dynamikę i imponujący moment 
obrotowy tej kompaktowej konstrukcji. Chłodzenie cieczą w połączeniu z 
automatyczną regulacją temperatury zapewnia stałą temperaturę wszystkich 
silników wrzeciona. 

Wysokoprecyzyjne osie Y. Osie Y w HYPERTURN są wykonane w taki sposób, 
że powstające siły tnące rozkładają się na dwie płaszczyzny. Wynik: wysoka 
sztywność wszystkich operacji toczenia i frezowania. Droga posuwu +/- 50 mm 
pozwala na wykonywanie mimośrodowych operacji frezowania i wiercenia.

Kieł tokarski/podtrzymka rewolwerowa. Do kompletnej obróbki wałów z 
jednej strony we wrzecionie głównym, z drugiej strony w przeciwwrzecionie 
głowica narzędziowa jest wyposażona w kieł tokarski, a w razie konieczności 
w podtrzymkę rewolwerową. Pozwalają one na precyzyjną produkcję długich, 
wiotkich przedmiotów bez błędów tokarskich.



Pomiar narzędziowy. Opcjonalne ramię pomiarowe narzędzia w obszarze 
roboczym umożliwia szybki i precyzyjny pomiar narzędzi w obszarze roboczym. 
Jest ono montowane ręcznie w uchwycie pod wrzecionem głównym, a po 
użyciu odkładane na półkę z lewej strony obudowy maszyny.

Okienko obrotowe. Opcjonalne okienko obrotowe umożliwia optymalny 
wgląd w obszar roboczy nawet podczas skrawania z chłodziwem. Ze względu 
na szybko rotującą szybę chłodziwo jest odrzucane od razu po uderzeniu w 
okienko, a szyba pozostaje przejrzysta.

głowica rewolwerowa BMT. Stabilny interfejs BMT-5PP zastępuje system 
szybkiego montażu VDI. Pozwala to na podawanie przez głowicę rewolwerową 
ciśnień chłodziwa do 150 Kolejnymi zaletami są: dokładność i sztywność moco-
wania.

Sterowanie. System sterowania Sinumerik 840D sl z panelem obsługi operatora 
jest umieszczony ergonomicznie z prawej strony obszaru roboczego, pozwala 
na wychylenie do 80° i regulację na wysokość w zakresie do 100 mm. Ponadto 
w wersji 1300 można go przesuwać również w bok. Pod spodem znajduje się 
gniazdko 230 V, które może być wykorzystywane do podłączenia różnych odbi-
orników elektrycznych.

Monitoring złamania narzędzi EMCO. Opcjonalny monitoring złamania 
narzędzi odbywa się poprzez analizę obciążenia poszczególnych silników 
napędów osi. Zbyt duże obciążenie wskazuje na zużycie lub złamanie narzędzia, 
zbyt małe obciążenie - na brak narzędzia.

Filtr taśmowy. Do produkcji seryjnej części toczonych/frezowanych z alumi-
nium, mosiądzu, stali lub żeliwa szarego dostępny jest filtr taśmowy służący do 
uzdatniania chłodziwa. Pozwala on na zwiększenie objętości chłodziwa, a tym 
samym wydłużenie jego żywotności.

Obszar roboczy 
w  
HT65-Duoturn

Obszar roboczy 
w 
HT65-Tripleturn

Centrum HT65-Duoturm posiada dwie długości łoża, jedną z rozstawem 
wrzecion wynoszacym 1050 mm, a drugą - 1300 mm. Jeśli obróbce 
poddawane są głównie krótkie części konstrukcyjne, wystarczy krótsza 
wersja. Jeśli obróbki wymagają dłuższe wały, można zastosować wersję z 
długim łożem z podtrzymką w głowicy rewolwerowej lub z podtrzymką 
NC. Specjalnie do zastosowań z wałami wymagającymi głębokiej obrób-
ki wewnętrznej oferowana jest wersja z długim łożem zapewniająca 
wystarczającą swobodę. Głowice rewolwerowe są ułożone w taki sposób, 
że w obu z nich można umieścić długie narzędzia do obróbki wewnętrznej. 

HT65-Tripleturn oferuje obszerny obszar roboczy z rozstawem wrzecion 
równym 1300 mm, a ponadto z dużym przejazdem w osi X. Umożliwia to 
nie tylko obróbkę prętów, lecz również kompletną obróbkę uchwytową. 
Uchwyty 250 na wrzecionie głównym i przeciwwrzecionie mogą być 
stosowane bez ograniczeń. Również zakres mocy silników wrzecion jest 
wystarczający do obróbki uchwytowej większych części. 

HYPErTurn 65

Zalety techniczne



Obszar roboczy HYPErTurn 65-1000 Duoturn z VDi30 Obszar roboczy HYPErTurn 65-1000 Duoturn z BMT55P

Obszar roboczy HYPErTurn 65-1000 Duoturn z VDi40 Plan ustawienia HYPErTurn 65-1000 Duoturn

Liczby w milimetrach Liczby w milimetrach

Liczby w milimetrach Liczby w milimetrach



Obszar roboczy HYPErTurn 65-1300 Duoturn z VDi30 Obszar roboczy HYPErTurn 65-1300 Tripleturn z VDi30

Plan ustawienia HYPErTurn 65-1300 Duoturn/Tripleturn Obszar roboczy HYPErTurn 65-1300 Tripleturn z BMT55P

Liczby w milimetrach Liczby w milimetrach

Liczby w milimetrach Liczby w milimetrach



Wydajność HYPErTurn 65
Wrzeciono główne i przeciwwrzeciono ø 65/76 mm

Wydajność HYPErTurn 65  
Wrzeciono główne ø 95 mm

Wydajność głowicy narzędziowej –  
narzędzia napędzane VDi 30/40

Wydajność głowicy narzędziowej –  
narzędzia napędzane BMT55P
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Leistung und Momentenverlauf HT 665 Hauptspindel
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Stopa zwrotu w produkcji seryjnej
Magazyn obrabianych przedmiotów
Nakładki paletowe do części surowych umożliwiają zorientowany załadunek przygotówek do maszyny i podwyższają prędkość podawania 
części do obróbki w automatycznej produkcji. optymalne dostosowanie do części klienta pozwala zredukować lub całkowicie uniknąć czasów 
przestoju.

Stacja załadowcza EMCO. 
indywidualna optymalizacja  
procesów. 

Stacja załadowcza1

MAgAZYn PALET (20 STACji)2

1

2

Zalety

� w pełni automatyczny załadunek i rozładunek obrabianych przedmiotów
� wielokanałowe sterowanie Sinumerik wraz z cyklami użytkownika
� Płynna współpraca obrabiarki z jednostką załadunkową
� różnorodne możliwości dostosowania do konkretnego klienta
� możliwość połączenia ze stacją pomiarową, stacją znakowania, czyszczenia itp.
� Krótkie czasy przestoju

Podajnik do krótszych prętów. Aby sprostać rosnącym oczekiwaniom 
dotyczącym możliwie jak najmniejszej powierzchni ustawienia maszyn, 
EMCO opracował najbardziej kompaktowy na rynku podajnik do krótszych 
prętów: EMCO SL1200.

EMCO Top Load 10-65. Do całkowicie automatycznego załadunku prętów 
o długości 3 m do maszyny. Wielotorowe nakładki materiałowe umożliwiają 
jeszcze dłuższą eksploatację bez nadzoru. 

Nakładka paletowa z 4 stacjami do pokryw 
zaworów

magazyn paletowy z 20 stacjami i zdejmowanymi paletami dostosowanymi do parametrów klienta

Nakładka paletowa z 4 stacjami do trójników Nakładka paletowa z 6 stacjami do jarzm złączy Nakładka paletowa z wieloma stacjami do serii 
części

Podajnik prętów EMCO

Podwójna chwytająca głowica szczękowa 2 x 3 Głowica szczękowa 4 x 3 Głowica chwytająca do przedmiotów walcowych



jakość, która się opłaca

cylindry zaciskowe / uchwyty.
Uruchamiane hydraulicznie cylindry 
dociskowe i uchwyty umożliwiają pre-
cyzyjne, bezpieczne umocowanie obra-
bianego przedmiotu.  Programowalne 
czujniki pozwalają monitorować skok 
zacisku. dzięki temu nie jest konieczne 
czasochłonne regulowanie bezdotykowy-
ch wyłączników krańcowych.

Uchwyty narzędziowe.
Innowacyjny, szczegółowo dopracowa-
ny system mocowania narzędzi to pod-
stawa ekonomicznej obróbki. duża pre-
cyzja przełączania i stabilność pozwalają 
na szybką konfigurację i skracają czas 
trwania cyklu.

wrzecienniki. 

Projektowanie i produkcja wrzecienników 
to dwie główne kompetencje emco na 
etapie technologicznym,  ze szczególnym 
uwzględnieniem precyzji, wytrzymałości, 
d u ż e j  s z t y w n o ś c i ,  p r e c y z y j n y c h 
właściwości obrotowych i długiego okresu 
użytkowania.

Układy hydrauliczne. 
Niewielkie wymiary, cicha praca i 
energooszczędność: to tylko niektóre zale-
ty układów hydraulicznych stosowanych 
przez  emco w monitorowanych 
wyłącznikach ciśnienia, dzięki którym nie 
m a  k o n i e c z n o ś c i  w y k o n y w a n i a 
czasochłonnej ręcznej regulacji.

Napędy śrubowe i  
prowadnice rolkowe. 
wysokoprecyzyjne prowadnice o dużych 
wymiarach, a także napędy śrubowe z 
optymalnym naprężeniem wstępnym to 
podstawa obróbki precyzyjnych części.

Przenośnik wiórów. 
Przenośnik taśmowy umożliwia elastycz-
ne wykorzystanie i bezpieczne usuwanie 
wiórów.  monitorowane sprzęgło 
przeciążeniowe zapobiega uszkodzeni-
om na wypadek nieprawidłowego użycia.

Pompy cieczy chłodząco-
smarującej. 
Łatwe w utrzymaniu pompy 
zanurzeniowe z ciśnieniem do 25 
bar i przepustowością do 1500 l/min 
zapewniają optymalne warunki do 
obróbki skrawaniem i niezawodne 
odprowadzanie wiórów.

łoża maszyn/i prowadnice. 
w trakcie konstruowania oraz obróbki 
komponentów, dbamy o ich dużą 
stabilność, dobre właściwości tłumiące 
drgania oraz neutralność termiczną. 
osiągamy to poprzez krótsze i stabilne 
rozłożenie przepływu nacisków oraz 
poprzez zastosowanie odpowiednich 
materiałów i powierzchni przylegających.

Głowica narzędziowa. 
Szybkomocująca głowica z regulowaną 
prędkością i gniazdami napędzanymi to 
najnowocześniejsze  obecnie rozwiązania. 
Bezluzowy napęd nie tylko świetnie spra-
wdza się podczas frezowania i wiercenia, 
ale również gwintowania synchroniczne-
go, obróbki kół zębatych czy toczenia 
wielokątów.

E[M]COLOGY
Designed for Efficiency
 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100%50

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100%70

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100%90

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100%10

85

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100%10

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100%50

[Kompaktowy zespół hydrauliczny ze zbiornikiem

ciśnieniowym]

[Wysokowydajne silniki]

[Maszyna wirtualna]

[Prowadnice rolkowe]

[Zsynchronizowany przenośnik wiórów]

[Inteligentne zarządzanie energią]

[Układ napędowy z regeneracją]

[Strukturalnie zoptymalizowana mechanika]

[Inteligentne koncepcje trybu czuwania]

Dzięki systemowi ładowania hydroakumulatora pompa 
pracuje tylko wtedy gdy jest potrzebna.  
Jeżeli hydroakumulator jest pełny, pompa przełącza 
się na obieg z systemem zamkniętym.
Oszczędność do 90%

Wykorzystanie energooszczędnych silników (IE2) w
strefie przygotowania cieczy chłodząco-smarującej
gwarantuje oszczędną eksploatację. 
Oszczędność do 10%

Znaczne zmniejszenie czasu potrzebnego na
ustawienie i rozruch maszyny dzięki zastosowaniu
zaawansowanego oprogramowania do symulacji i
programowania. 
Oszczędność do 85%

Wyjątkowo niskie tarcie dzięki zastosowaniu z 
wózków tocznych wałeczkowych. Wysoka wydajność 
dynamiczna przy minimalnym zużyciu smaru. 
Oszczędność do 50%

Programowalne interwały czasowe umożliwiają 
wykorzystanie przenośnika wiórów niezależnie od 
procesu obróbki.
Oszczędność do 95% 

Intuicyjne ekrany do wprowadzania danych, które
aktywują poszczególne energooszczędne funkcje.
Oszczędność do 70%

Energia kinetyczna jest przekształcana w energię
elektryczną i kierowana z powrotem do sieci.
Oszczędność do 10%

W celu optymalizacji sztywności poszczególnych
elementów i jednoczesnego obniżania ich wagi
stosuje się analizę FEM.
Oszczędność do 10%

Ograniczenie zużycia dzięki automatycznemu
odłączaniu zespołów pomocniczych i podświetlenia
obszaru/ekranu maszyny po określonym czasie
braku aktywności na panelu sterowania. 
Oszczędność do 50%

W EMCO staramy się zabezpieczać długotrwałe inwestycje przez konsekwentne, odpowiedzialne podejście do wykorzystania zasobów w
obrabiarkach. Już na etapie opracowywania naszych maszyn, a później w trakcie konstrukcji i produkcji kładziemy duży nacisk na 
rozsądne i oszczędne wykorzystanie surowców i energii. Dzięki temu osiągamy oszczędności równolegle na dwóch płaszczyznach:

1.  Zmniejszamy podstawowe zużycie prądu przez obrabiarki, np. zespoły są włączane i wyłączane według potrzeby, a zainstalowana moc 
przyłączeniowa jest jak najniższa.

2.  Ograniczenie zużycia energii dzięki automatycznemu odłączaniu zespołów pomocniczych i podświetlenia obszaru roboczego/ekranu 
maszyny po określonym czasie braku aktywności na panelu sterowania.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, które są na bieżąco dopracowywane i optymalizowane, EMCO potwierdza prawdziwość swojego 
sloganu – „Stworzone z myślą o Twoich zyskach”, który nie jest jedynie pustą obietnicą: produkty EMCO są przyjazne dla środowiska i 
pozwalają klientom na inteligentne oszczędności bez uszczerbku dla jakości czy elastyczności rozwiązań.

Maksymalizacja zysków przez
minimalne wykorzystanie  zasobów.



� Bezpośrednia interakcja aplikacji EMCP ze sterownikiem

� intuicyjna obsługa dotykowa panelu sterowania

� Stale rozszerzana oferta dostępnych aplikacji

� Możliwość dostosowania aplikacji do potrzeb klienta

� Optymalizacja względem programu maszynowego EMCO

� Prosta aktualizacja i upgrade oprogramowania

Zalety

Twoja „Centrum sterowania” dla 
                          całego przebiegu produkcji

Podstawa sprzętowa - przemysłowy monitor 
dotykowy 22" w połączeniu z komputerem 
przemysłowym (iPC)

DASHBOArD pozwala na szybką orientację w stanie maszyny
Przejrzyste i kompaktowe przygotowanie wszystkich istotnych parametrów maszyny i Nc w zależności od konfiguracji maszyny (liczba systemów 
narzędziowych, wrzecion, ...) oraz aktywnego trybu eksploatacji (JoG, mdA, AUTo).

SinuMEriK – sterownik i  
serce maszyny 
Jedno kliknięcie na logo emcoNNecT pozwala na przejście za pomocą 
app-launchera z emcoNNecT do sterownika. Sterownik może być 
obsługiwany jak na ilustracji w trybie pełnoekranowym (Fullscreen) 
lub w połączeniu z praktycznymi aplikacjami (na pasku bocznym) do 
poprawy przebiegów roboczych maszyny.

MACHinE DATA – wszystkie istotne parametry 
produkcyjne w jednym miejscu

rejestracja danych roboczych informujących użytkownika o aktualnym  
statusie produkcji oraz o wartościach oee (overall euipment  

effectiveness) - w trybie pełnoekranowym lub na pasku bocznym.

DOCuMEnTS – cyfrowy zbiór dokumentów 
dostosowany do indywidualnych potrzeb z 
możliwością rozszerzenia 
do wyświetlania dokumentów PdF takich jak dokumentacja maszyny, 
instrukcje programowania, opisy przebiegów itp. wraz z zarządzaniem  
ulubionymi - w trybie pełnoekranowym lub na pasku bocznym.



Bezpośredni import danych z cad
■ AutocAd (dwG)
■ Parasolid®
■ Solid edge®
■ Solid works®
■ AcIS® (SAT)
■  opcjonalne interfejsy: cATIA®, 

Pro/eNGINeer®, STeP, STl, ...
 

CAD

■  redukcja kosztów zbrojenia
■  redukcja czasów przestoju
■  redukcja kosztów naprawy
■  optymalne wykorzystanie maszyn

Produktion

System esprit cAm oferuje wysoką elastyczność i bezpieczeństwo procesów, 
szeroki wybór cykli obróbki, maksymalną kontrolę narzędzi i uniwersalną 
technologię dla całego parku produkcyjnego. emco cPS Pilot umożliwia 
odzwierciedlenie realnej maszyny w skali 1:1 w celu definiowania i testowania 
procesów, optymalizacji procesów obróbki i szkolenia nowych specjalistów.

Maszyna witrualna

Wirtualny obieg dokumentów.
                                       realne korzyści.  

■ 2-22 osie - toczenie
■ 2-5 osi - frezowanie
■ wielozadaniowa obróbka tokarsko-frezarska
■ Symulacja obszaru maszyny w 3d
■ certyfikowane postprocesory

CAM

■ Symulacja 1:1 z rozpoznawaniem kolizji 
■ Bezpośrednie podłączenie do cAm eSPrIT
■ optymalizacja procesów
■ Symulacja zwrotna istniejących kodów Nc
■ redukcja liczby wybrakowanych produktów
■ Szkolenie na wirtualnej maszynie
■  Symulacja systemów załadunku 

(np. stacji załadowczej)

CPS
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ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

EN ISO 9001

ZERTIFIKAT NR. 20 100 20419

obszar roboczy  

Średnica toczenia nad łożem 660 mm 

Średnica toczenia nad saniami poprzecznymi 540 mm

odległość między czołami  wrzecion 1050 / 1300 mm

maks. średnica toczenia 500 mm

maks. długość części 750 / 1000 mm

maks. średnica prętów ø 65 (76,2 / 95) mm

obszar przesuwu

droga przesuwu X1 / X2 (HT65 dUoTUrN) 260 / 210 mm

droga przesuwu X1 / X2 / X3 (HT65 TrIPleTUrN) 260 / 260 / 210 mm

droga przesuwu Z1 / Z2 (HT65-1000 dUoTUrN) 800 / 800 mm

droga przesuwu Z1 / Z2 (HT65-1300 dUoTUrN) 1050 / 1050 mm

droga przesuwu Z1 / Z2 / Z3 (HT65 TrIPleTUrN) 460 / 460 / 1050 mm

droga przesuwu osi Y 100 (+/- 50) mm

wrzeciono główne 

Zakres prędkości obrotowych  
(regulacja bezstopniowa) 

0 – 5000  
(4000/3500) obr./min

maks. moment obrotowy 250 (250 / 360) Nm

Przyłącze wrzeciona dIN 55026 A2-6 (A2-8)

Średnica wrzeciona w przednim łożysku 105 (130 / 140) mm

otwór wrzeciona (bez rury wyciąganej) Ø 73 (86 / 106) mm

Przeciwwrzeciono 

Zakres prędkości obrotowych  
(regulacja bezstopniowa) 

0 – 5000
(4000 / 3500) obr./min

maks. moment obrotowy 250 (280) Nm

Przyłącze wrzeciona dIN 55026 A2-6 (A2-8)

Średnica wrzeciona w przednim łożysku Ø 105 (130/140) mm

osie c

rozdzielczość 0,001°

Prędkość biegu szybkiego 1000 obr./min

Moc napędu

wrzeciono główne (elektrowrzeciono Ac) 29 (37) kw

Przeciwwrzeciono (elektrowrzeciono Ac) 29 kw

Głowica rewolwerowa ze złączem VdI  

liczba pozycji narzędzi 2/3 x 12

Uchwyt wg VdI (dIN 69880) 30 (40) mm

Przekrój narzędzia dla narzędzi czworobocznych 20 x 20 (25 x 25) mm

Średnica trzonu dla wytaczaków 32 mm

czas zmiany narzędzia 0,7 s

Napędzane narzędzia  

Zakres prędkości obrotowych 0 – 5000 (4500) obr./min

maks. moment obrotowy 25 Nm

maks. moc napędu 6,7 kw

Napędzane narzędzia 2/3 x 12

Głowica rewolwerowa ze złączem BMt i napędem bezpośrednim

liczba pozycji narzędzi 2/3 x 12

Złącze precyzyjne BmT-55P

Przekrój narzędzia dla narzędzi czworobocznych 20 x 20 (25 x 25) mm

Średnica trzonu dla noży tokarskich 40 mm

czas zmiany narzędzia 0,5 s

Zakres prędkości obrotowych 0 – 12000 obr./min

maks. moment obrotowy 30 Nm

maks. moc napędu 10 kw

Napędy przesuwu

Prędkość biegu szybkiego  X1 / X2 / X3 30 m/min

Prędkość biegu szybkiego  Z1 / Z2 / Z3 30 m/min

Prędkość biegu szybkiego  Y1 / Y2 / Y3 12 m/min

Siła przesuwu  X1 / X2 / X3 5000 N

Siła przesuwu  Z1 / Z2 / Z3 8000 N

Siła przesuwu  Y1 / Y2 / Y3 7000 N

Konik

droga przesuwu 800 / 1050 mm

maks. siła docisku 8000 N

Stożek wewnętrzny dla kła tokarskiego mK 4

Urządzenie chłodzące

Pojemność zbiornika 400 / 450 l

moc pompy 2 / 3 x 2,2 kw

Pobór mocy

wartość przyłączeniowa 50 kVA

Przyłącze sprężonego powietrza 6 bar

wymiary

wysokość osi toczenia od podłoża 1300 mm

Łączna wysokość 2360 mm

Powierzchnia ustawienia  
(wraz z przenośnikiem wiórów) szer. x gł.

5060 / 5300 × 2850 mm

Łączna waga ok. 9500 kg

Urządzenia zabezpieczające zgodnie z cE

Parametry techniczne
HYPErTurn 65

emco GmbH 
Salzburger Str. 80 . 5400 Hallein-Taxach . Austria
T +43 6245 891-0 . F +43 6245 86965 . info@emco.at . www.emco-world.com


