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Vaše výhoda

UMILL 1500 / 1800



Umill pro 5o
  

NENÍ NUTNÝ ŽÁDNÝ PODSTAVEC
■  Vlastní pevné lože stroje

2

KOMPAKTNÍ KONSTRUKCE
■  Vysoce stabilní portálová konstrukce umožňuje 

maximální přesnost při nejvyšší možné dynamice

1

STABILITA & TUHOST
■  Lože stroje, portálová a příčná traverza jsou vyrobeny z 

ocelové svařované konstrukce podložené FEM analýzami 

3

3

2

5OSÉ OBRÁBĚNÍ NA JEDINÉ UPNUTÍ
■  Frézování

■  Vrtání

■  Řezání závitů

■  Soustružení, atd.

 

4



osé obrábění

1

4

Soustruhy Umill 1500 a Umill 1800 jsou optimálně konstruovány 
pro 5osé obrábění na jediné upnutí, jako je např. frézování, 
vrtání, řezání závitů a soustružení. Stroje s portálovou 
konstrukcí přesvědčují optimálními výsledky z hlediska 
stability a tuhosti při zachování vysoké dynamiky.

6 ŘÍDICÍ SYSTÉM
■   Heidenhain TNC 640 HSCI nebo Siemens 840D sl

5 VYSOKÁ DYNAMIKA & VÝKON
■   Mechanická frézovací hlava: 38 kW / 600 Nm / 6000 ot/min

■   Příklad: frézovací hlava s elektrickým vřetenem: 

45 kW / 300 Nm / 12000 ot/min – další specifická řešení na 

vyžádání

■   Vysoká rychlost rychloposuvu až 60 m / min

■   Zrychlení až 6 m / s2

6

7 MAXIMÁLNÍ DOSTUPNOST STROJE
■ Automatická kompenzace teploty (chod os Z za tepla)

■ Automatická úprava kinematiky stroje

■ Průběžná a dynamická oprava vibrací

■ Dynamická kontrola kolizí

■ Údržba na dálku a Teleservis

■ Analýzy nevyváženosti (volitelně)

5

7



Umill 1500 / Umill 1800:

Dobře přístupný pracovní prostor. Velké otvory ve dveřích pro 

dobrou viditelnost a pro možnost úpravy obrobku. Snadná nakládka 

a vykládka díky shora dobře přístupným, automatickým dveřím.

15°podříznutí. Frézovací hlava s 15° podříznutím přináší přidanou 

hodnotu do kompletního obrábění na jediné upnutí.

Konstrukce a ergonomie. Lože stroje, portálová a příčná traverza z 

litiny. Všechny osy v provedení s přímým měřicím systémem.

Naložení a vyložení nástrojů. Pro naložení a vyložení nástrojů 

stiskne obsluha stroje nožní pedál a má tak volné ruce pro činnosti 

vykonávané na stroji.

Podlahová mřížka. Vnitřek pracovního prostoru je osazen 

podlahovou mřížkou, která usnadňuje nakládání a vykládání i 

seřizování. Dobrý přístup k obrobku ze všech stran.

Nejdůležitější
         technick



Ergonomická obsluha. 2 klouby umožňují natočení řídicího pultu pro 

obsluhu do pracovního prostoru.

Uzavřený pracovní prostor. Snížení hladiny hluku a znečištění 

pro čisté pracovní prostředí. Třísky a chladicí kapalina jsou optimálně 

odváděny, chladicí kapalina je opakovaně upravena.

■ Frézování/soustružení na jediné upnutí pro 

kompletní obrábění komplexních obrobků

Umill 1800 Ø 2500 mm, výška 1250 mm

Umill 1500 Ø 1600 mm, výška 1100 mm

■ Podříznutí frézovací hlavy 15°

■ Posuv os: 1800 x 2150 x 1250 mm, 

1500 x 1500 x 1100 mm

■ Automatický systém výměny nástrojů s až 

203 polohami

Nejdůležitější 
technické 
parametry

Řízení parametrů stroje. Prostřednictvím ovládacího pultu jsou 

řízena hlášení a informace ze stroje.

í 
ké parametry



Tebis je procesním dodavatelem a nabízí kompletně integrovaná CAD-CAM-CAQ-PDM-Viewer řešení pro podporu 

2.5D – 3D – 3+2 a 5osého obrábění v oboru nástrojářství a konstrukce forem, jakož i vývoj komplexních 3D dílů. 

Software společnosti tebis se používá v následujících průmyslových oblastech: automobilový průmysl, letectví, 

energie, sportovní příslušenství a domácnost.

-  3, 3+2 a 5osé frézování komplexních 
ploch

-  2.5 D frézování a vrtání prismatických 
dílů, nástrojů a forem

-  Automatické generování NC programů
-  Osnovy pro automatickou přípravu 

programů
-  Postprocesory přizpůsobené geometrii 

stroje
-  Plně integrovaná simulace obráběcích 

procesů

[CAM]

-  2D a 3D CAD softwarové balíčky pro obrábění
- CAD softwarové balíčky pro přípravu elektrod
- Konstrukce pomocí parametrizace
-  Přímá rozhraní pro výměnu dat (Catia, Nx, 

Solidworks, Creo, Parasolid, Nastran)
-  Neutrální rozhraní pro výměnu dat 

(Vda, Iges, Step, JT)

[CAD]



-  Metrologická kontrola provedeného obrábění sondou
- Simulace NC měřicího programu
- Přímé porovnání s CAD modelem

-  Digitální řešení pro podporu NC procesů ve výrobě
- Proces bez zbytečného papírování
- Předřazená analýza CAD dat
- Simulace obráběcích procesů v reálném čase
- Editace NC drah nástrojů
- Optimalizované pro vícenásobné upnutí

[CAQ]

[VIEWER NC]

[Technologické výhody]
-  Perfektní souhra stroje a NC řízení
- Maximální výrobní efektivita
- Schválené postprocesory a virtuální stroje
- Optimalizované plně simulovatelné obráběcí cykly 
- Bezkolizní dráhy nástrojů
- Nejvyšší kvalita povrchů

Perfektní řešení v 

oboru nástrojářství a 

konstrukce forem



Mechanické vřeteno. Silné mechanické vřeteno s vysokým točivým 

momentem a s vysokou tuhostí pro těžké obrábění a pro víceboké 

obrábění na jedno upnutí. 

NC pracovní stůl. NC pracovní stůl s radiálními drážkami pro 

frézování a soustružení. Výkonný momentový pohon s vysokými 

krouticími momenty.

Elektrické vřeteno. Kompaktní konstrukce s výkonným elektrickým 

vřetenem. Vysoká dynamika plynulé univerzální hlavy pro simultánní 

obrábění v kombinaci s NC kruhovým stolem.

NC pracovní stůl s momentovým pohonem. NC pracovní stůl s 

momentovým pohonem pro frézování v polohovaném a simultánním 

provozu. Konstruováno pro obrobky do 10 t.

Modulární řeše
                     vě

Univerzální hlava s mechanickým nebo elektrickým vřetenem



ní pro 
ětší produktivitu

Zásobník nástrojů s maximálně 203 polohami

Je umístěn mimo pracovní prostor a podstavec stroje.

Zásobníky nástrojů jsou na přání zákazníků nabízeny v různých konstrukčních úrovních. Volitelně jsou nabízeny systémy řízení 

nástrojů a systémy kontroly nástrojů.



Optimalizace produktivity. Automatické systémy výměny palet optimalizují produktivitu strojového parku a snižují prostoje 

především z hlediska upínání nástrojů. Modely Umill 1500 a Umill 1800 nabízejí navíc řešení přizpůsobená požadavkům jednotlivých 

zákazníků. Naše systémy výměny palet představují nejlepší kompromis mezi vyšší nosností a menšími celkovými rozměry v dílně a 

zároveň zajišťují nejkratší možné časy výměny palet.

Centrálním faktorem moderní výroby je automatizace, jež splňuje požadavky 

na vyšší stupeň využití strojového parku. Optimální produktivita v kombinaci 

s minimalizací výrobních časů je předpokladem rychlé reakce na požadavky 

trhu a konkurenceschopnosti.

Umill 1500

Modulární řešení pro 
                      větší produktivitu



Pracovní prostor stroje

Rozměry stroje

6200 mm

7200 mm

4200 mm

Umill 1500

Umill 1500

Umill 1800

Umill 1800

6500 mm

5000 mm

8250 mm

Rozměry v milimetrech



000

55 10 1155 2000 2555 30 35 4400 45 550 555 660 65 5 7700 75 80 885 990 95 00%%

55 10 1155 2000 2555 30 35 4400 45 550 555 660 65 5 7700 75 80 885 990 95 00%%

55 10 1155 2000 2555 30 35 4400 45 550 555 660 655 7700 75 80 8885  95 100%%9000

5 55 2000 2555 30 35 4400 45 50 555 660 655 7700 75 80 8885 90 95 100%%

5  10 1155 2000 2555 30 35 4400 45 50 555 660 655 7700 75 80 0 95 100%%

5 55 2000 255 5 30 35 400 45 550 5555 660 655 770 75 80 8885 90 95 100%%000

5 5 2000 255 5 30 35 400 45 500 5555 600 65 770 75 80 8885 990 95 100%%

55 10 1155 2000 255 5 30 35 400 45 5 660 655 770 75 80 8885 90 95 100%%

[Kompaktní hydraulika s tlakovým zásobníkem]

[Vysoce efektivní motory]

[Virtuální stroj]

[Valivá vedení]

[Dopravník třísek s taktem]

[Inteligentní řízení energií]

[Hnací systém s rekuperací energie]

[Mechanika s optimalizovanou strukturou]

[Inteligentní Standby koncepty]

Na základě takzvaného provozu s paměťovým efektem 
běží čerpadlo jen v případě potřeby. Je-li tlakový 
zásobník plný, čerpadlo přepne na oběhový provoz.
Úspora až 90 %.

Vysokou hospodárnost zaručuje použití energeticky 
úsporných motorů (IE2) v oblasti úpravy chladicí 
kapaliny.
Úspora až 10 %.

Výrazné zkrácení doby seřizování a záběhu stroje 
je umožněno díky nejmodernějšímu simulačnímu a 
programovacímu softwaru.
Úspora až 85 %.

Minimální ztráty třením díky valivému tření. Vysoká 
dynamika při minimální spotřebě maziva.
Úspora až 50 %.

Programovatelné přestávky umožňují optimální 
využití dopravníku třísek v závislosti na procesu 
obrábění.
Úspora až 95 %.

Snadno ovladatelná maska k aktivaci jednotlivých 
funkcí úspory energie.
Úspora až 70 %.

Kinetická energie se mění na elektrickou energii 
a je navracena zpět do sítě.
Úspora až 10 %.

Za pomoci FEM analýzy jsou díly optimalizovány z 
hlediska tuhosti a snížení hmotnosti.
Úspora až 10 %.

Snížení spotřeby díky automatickému vypínání 
pomocných agregátů a osvětlení pracovního prostoru 
a obrazovky po stanovené době nepoužívání 
klávesnice na ovládacím panelu. Úspora až 50 %.

Zodpovědné zacházení se zdroji je u obráběcích strojů MECOF skutečně důsledné, a to ve smyslu dlouhodobé investice. 

O šetrné zacházení se surovinami a energiemi usilujeme od fáze vývoje, přes konstrukci až po výrobu strojů. Přitom dosahujeme 

úspor zároveň ve dvou oblastech:

1.  Snížení základní spotřeby obráběcích strojů, tj. agregáty lze dle potřeby zapnout a opět vypnout a dochází tak ke snižování 

instalovaných příkonů.

2.  Snížení variabilní spotřeby: projevuje se v odlehčených osách, v rekuperaci energií, ve zvýšení výroby dobrých dílů a ve zkrácení 

procesního řetězce prostřednictvím kompletního obrábění.

Díky těmto opatřením, jež jsou neustále vyvíjena a optimalizována, nabízí Mecof inteligentní úsporu pro životní prostředí i pro 

zákazníky, a to bez nutnosti kompromisu z hlediska kvality a flexibility.

Designed by MECOF pro maximální ochranu 
životního prostředí a „Emconomy“.

Vaše výhoda



Posuv lineárních os

Příčný posuv v ose X 1500 mm 1800 mm

Podélný posuv v ose Y 1500 mm 2150 mm

Posuv v ose Z 1100 mm 1250 mm

Rychlost posuvu 60 m/min 60 m/min

Řídicí jednotka  

Heidenhain TNC 640 HSCI TNC 640 HSCI 

Siemens 840D sl 840D sl

Chlazení obrobku/nástrojů  

Vnější chlazení 28 l/min; 6 bar 28 l/min; 6 bar

Vnitřní chlazení 20 l/min; 40 bar 20 l/min; 40 bar

Mechanická frézovací hlava  

Výkon S1 / S6 38 / 48 kW 38 / 48 kW

Točivý moment S1 / S6 600 / 750 Nm 600 / 750 Nm

Počet otáček 6000 ot/min 6000 ot/min 

Upnutí nástrojů ISO 50 ISO 50

Podříznutí 15° 15°

Frézovací hlava s elektrickým vřetenem E58

Výkon (S1 / S6) 45 / 58 kW 45 / 58 kW

Točivý moment (S1 / S6) 300 / 372 Nm 300 / 372 Nm

Počet otáček 12000 ot/min 12000 ot/min

Upnutí nástrojů HSK 100-A/T HSK 100-A/T

Podříznutí 15° 15°

Frézovací hlava s elektrickým vřetenem E61

Výkon (S1 / S6) 50 / 63 kW 50 / 63 kW

Točivý moment (S1 / S6) 100 / 125 Nm 100 / 125 Nm

Počet otáček 20000 ot/min 20000 ot/min

Upnutí nástrojů HSK 63-A HSK 63-A

Podříznutí 15° 15°

Volitelné vybavení  

Měnič nástrojů 88 / 122 / 203 poloh 88 / 122 / 203 poloh

Otočný stůl pro frézování  

Rozměr ø 1400 x 1200 mm ø 1700 x 1400 mm

Max. nosnost 4500 kg 10000 kg

Pohon Momentový motor Momentový motor

Max. točivý moment 3000 Nm 6000 Nm

Max. počet otáček 20 ot/min 10 ot/min

Otočný kruhový stůl

Rozměr ø 1400 mm ø 1800 mm

Max. nosnost 3500 kg 5000 kg

Pohon Momentový motor Momentový motor

Max. točivý moment 3000 Nm 4000 Nm

Max. počet otáček 260 ot/min 250 ot/min

Technické parametry
Umill 1500 / Umill 1800:

Umill 1500 Umill 1800
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EMCO MECOF Deutschland GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 15 · 74385 Pleidelsheim · Deutschland

Tel. +49 7144 8242-0 · Fax +49 7144 8242-10 · info@emco-mecof.de

Mecof S.r.l.

Via Molino 2 · 15070 Belforte Monferrato (AL) · Italy

Tel. +39 0143 8201 · Fax: +39 0143 823088 · info@emco-mecof.it


