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LEMEZMEGMUNKÁLÓ GÉPEINK

TRUMPF TruLaser 5030 Classic TLF5000t Gyártás éve:
2008

Megmunkálható táblaméret: (X, Y,) 3000 mm x 1500 mm
Lézertípus: Optikás CO2 lézer ( TRUMPF TruFlow 5000 )
Lézerteljesítmény: 5000 W
Helyzetpontosság: +- 0,1 mm
Ismétlési pontosság: +- 0,03 mm

A High-Speed-es vágás kivételesen gyors vágási sebességeket tesz lehetővé, eközben a végeredmény kifogástalan minőségét és 
méretpontosságát is megőrzi. A gyors vágási sebességek lecsökkent megmunkálási időt, energiahatékonyságot, így jelentős költségmegtakarítást 
eredményeznek. Egyaránt alkalmas vékony lemezek és olyan nehezen megmunkálható anyagok gyors, megbízható és pontos vágására, mint 
például a saválló acélok. FlyCut vágással képes perforált alkatrészek kis- és közepes volumenű, költséghatékony és gazdaságos termelésére.

TRUMPF Trumatic L3030 TLF4000t Gyártás éve:
2000

Megmunkálható táblaméret: (X, Y,) 3000 mm x 1500 mm
Lézertípus: Optikás CO2 lézer ( TRUMPF TruFlow 4000 )
Lézerteljesítmény: 4000 W
Helyzetpontosság: +- 0,1 mm
Ismétlési pontosság: +- 0,03 mm

Gyakran változó, közepes szériás munkákra alkalmas, a legkülönfélébb anyagok felhasználásával.
A gép képességeiből adódóan lehetséges a különböző vastagságú és minőségű alapanyagok közötti gyors váltás.
A dupla, automatikus palettacserélő rendszer lehetővé teszi a vágás közbeni alkatrész leszedést a folyamatos termelés érdekében.

TRUMPF Trumatic L3030 TLF2000t Gyártás éve:
2002

Megmunkálható táblaméret: (X, Y,) 3000 mm x 1500 mm
Lézertípus: Optikás CO2 lézer ( TRUMPF TruFlow 2000 )
Lézerteljesítmény: 2000 W
Helyzetpontosság: +- 0,1 mm
Ismétlési pontosság: +- 0,03 mm

LÉZERVÁGÓ BERENDEZÉSEK

Kifejezetten vékony lemezek költséghatékony megmunkálására használható.
Jól alkalmazható nagy- és extra széria nagyságú megrendelések precíz és folyamatos kielégítésére.
Hidraulikus palettacserélő rendszerének köszönhetően folyamatos termelés valósítható meg.

FRISSÍTVE: 2017.05.25.
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Trumpf Trumatic 3000 Gyártás éve:
2011

Stancoló erő: 165 kN
Megmunkálható lemezméret: (X, Y,) 2500 mm x 1250 mm
Maximális megmunkálható lemezvastagság: 3mm
Legnagyobb szerszám átmérő: 76,2 mm
Legnagyobb alakítási magasság: 25 mm
Legnagyobb hajlítási hossz: 55 mm
Forgácsmentes menetalakítás: M2,5 - M8 méretig
Lézerteljesítmény: 2000W
Szerszámhelyek száma: 18 db
Szerszám váltási idő ( Egyes szerszámnál ): 3,9 mp
Szerszám váltási idő ( MultiTool-nál ): 2,2 mp
Helyzetpontosság: +- 0,1 mm
Ismétlési pontosság: +- 0,03 mm

A tökéletes felületminőségű alkatrészek érdekében a berendezés kefés asztallal és az alakító szerszámok körüli görgőkkel van felszerelve.
A MultiTool szerszámbefogókkal akár 180-féle alakítószerszám tárolására is képes.
A lézer-stanc kombi lemezmegmunkáló berendezés a rövidebb gyártási időnek és az alacsonyabb energiafelhasználásnak köszönhetően 
alacsonyabb egy alkatrészre jutó költséggel képes termelni, mint a síkágyas lézervágó gépek, így nagyobb gazdasági hatékonyságot biztosít.
Kiválóan alkalmas nagy volumenű, komplex, bonyolult megmunkálást igénylő lemezalkatrészek hatékony előállítására.
A lézervágó fej segítségével bonyolult formák is kivághatóak, alkalmas kiváló minőségű élek vágására, illetve akkor használható, ha nem áll 
rendelkezésre a megfelelő profilú kivágó szerszám.

KOMBI LÉZER-STANC BERENDEZÉSEK

Trumpf Trumatic 6000 Gyártás éve:
2014

Stancoló erő: 180 kN
Megmunkálható lemezméret: (X, Y,) 3050 mm x 1550 mm
Maximális megmunkálható lemezvastagság: 3 mm
Legnagyobb szerszám átmérő: 76,2 mm
Legnagyobb alakítási magasság: 25 mm
Legnagyobb hajlítási hossz.: 55 mm
Forgácsmentes menetalakítás: M2,5 - M8 méretig
Lézerteljesítmény: 2000 W
Szerszámhelyek száma: 21 db
Szerszám váltási idő ( Egyes szerszámnál ): 3,2 mp
Szerszám váltási idő ( MultiTool-nál ): 0,3 mp
Helyzetpontosság: +- 0,1 mm
Ismétlési pontosság: +- 0,03 mm

A MultiTool szerszámbefogókkal egyszerre akár 210-féle alakító szerszám tárolására is képes.
A tökéletes felületminőségű alkatrészek érdekében a berendezés kefés asztallal és az alakító szerszámok körüli görgőkkel van felszerelve.
A lézer-stanc kombi lemezmegmunkáló berendezés a rövidebb gyártási időnek és az alacsonyabb energiafelhasználásnak köszönhetően 
alacsonyabb egy alkatrészre jutó költséggel képes termelni, mint a síkágyas lézervágó gépek, így nagyobb gazdasági hatékonyságot biztosít.
Kiválóan alkalmas nagy volumenű, komplex, bonyolult megmunkálást igénylő lemezalkatrészek hatékony előállítására.
A lézervágó fej segítségével bonyolult formák is kivághatóak, alkalmas kiváló minőségű élek vágására, illetve akkor használható, ha nem áll 
rendelkezésre a megfelelő profilú kivágó szerszám.
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AMADA HFE 170-3 Gyártás éve:
2008

Nyomóerő: 1700 kN
Asztalhossz: 3000 mm
Löket: 150 mm
Tengelyek száma: 4 db (ebből 2db motoros, 2 db manuális)
Szerszámcsere: gyors szerszámbefogó rendszer

Alkalmas nagy pontossággal és gazdaságosan megoldani kis- és közepes szériás termelési 
feladatokat. Csúcstechnológiájának köszönhetően kiemelkedő pontosságú hajlítási eredmények 
érhetőek el vele. Gyors szerszámcsere rendszerével gazdaságosan oldja meg a kis szériás, 
vagy akár prototípus gyártást is. Nagy szerszám- és program tárolási lehetőség a még kiválóbb 
késztermék gyártásért. DIGIPRO: Vezeték nélküli, elektromos szögmérővel ellátva, amely a 
beállított mérettől való eltérés esetén, automatikusan korrigálja a vezérlőben a hajlítási szöget.

ÉLHAJLÍTÓ BERENDEZÉSEK

AMADA HF50-12E Gyártás éve:
2008

Nyomóerő: 500 kN
Asztalhossz: 1250 mm
Tengelyek száma: 4 db (4 db manuális)
Szerszámcsere: gyors szerszámbefogó rendszer

Alkalmas kiemelkedő pontossággal és gazdaságosan termelni nagy volumenű megrendelések 
esetén. Gyors szerszámcsere rendszerével gazdaságosan oldja meg a kis szériás, vagy akár 
prototípus gyártást is. DIGIPRO: vezeték nélküli, elektromos szögmérővel ellátva, amely a 
beállított mérettől való eltérés esetén automatikusan korrigálja a vezérlőben a hajlítási szöget.

AMADA HFP100-3L Gyártás éve:
2006

Nyomóerő: 1000 kN
Asztalhossz: 3000 mm
Löket: 150 mm
Tengelyek száma: 2 db (ebből 2db motoros)
Szerszámcsere: gyors szerszámbefogó rendszer

Alkalmas kiemelkedő pontossággal és gazdaságosan termelni nagy volumenű megrendelések 
esetén. Digitális érintőképernyős vezérlés az egyszerűbb használhatóság, a példa nélküli 
rugalmasság és a termelékenység érdekében. Gyors szerszámcsere rendszerével gazdaságosan 
oldja meg a kis szériás, vagy akár prototípus gyártást is. DIGIPRO: vezeték nélküli, elektromos 
szögmérővel ellátva, amely a beállított mérettől való eltérés esetén automatikusan korrigálja a 
vezérlőben a hajlítási szöget.



4

AMADA HFE M2 8025 Gyártás éve:
2011

Nyomóerő: 800 kN
Asztalhossz: 2500 mm
Löket: 190 mm
Tengelyek száma: 3 db (ebből 2db motoros, 1 db manuális)
Szerszámcsere: gyors szerszámbefogó rendszer

Alkalmas nagy pontossággal és gazdaságosan megoldani kis- és közepes szériás termelési 
feladatokat. Csúcstechnológiájának köszönhetően kiemelkedő pontosságú hajlítási eredmények 
érhetőek el vele. A gépváz integrált önállító bombírozó rendszerrel ( szerszám előfeszítés ) van 
ellátva, amivel hosszú alkatrészek hajlítása is nagy pontossággal végezhető el. DIGIPRO: vezeték 
nélküli, elektromos szögmérővel, amely a beállított mérettől való eltérés esetén automatikusan 
korrigálja a hajlítási szöget.

AMADA HFE M2 5020  Gyártás éve:
2014

Nyomóerő: 500 kN
Asztalhossz: 2000 mm
Löket: 200 mm
Tengelyek száma: 3 db (ebből 2db motoros, 1 db manuális)
Szerszámcsere: gyors szerszámbefogó rendszer

A gépváz integrált önállító bombírozó rendszerrel (szerszám előfeszítés) van ellátva, amivel hosszú 
alkatrészek hajlítása kiemelkedő pontossággal végezhető el. Gazdaságosan és nagy pontossággal 
képes megoldani kis- és közepes szériás termelési feladatokat. Csúcstechnológiájának 
köszönhetően kimagasló pontosságú hajlítási eredmények érhetők el vele. DIGIPRO: vezeték 
nélküli, elektromos szögmérővel ellátva, amely a beállított mérettől való eltérés esetén 
automatikusan korrigálja a hajlítás szögét.
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NCT EmR-1200D Gyártás éve:
2017

Asztal mérete: 1300 mm x 600 mm
Asztalterhelhetőség: 1000 kg
Pozicionálási pontosság: < 0,02 mm
Ismétlési pontosság: < 0,008 mm
Főorsókúp mérete: #40
Meghajtás: Direkt
Szerszámtár típusa: Karos
Szerszámhelyek száma: 24
NCT 204 érintőképernyős CNC vezérlő 19”
EnDat 2.2 abszolút mérőrendszer, 0,00005 mm pozicionálási felbontás
A munkadarab megfogása vákuumasztallal történik, melynek 
mérete: 1200 mm x 1600 mm

Méretpontosságban és esztétikai megjelenésben a manuális fúrásnál lényegesen magasabb szintet érünk el a marógép alkalmazásával a 
lemezalkatrészeknél, továbbá a manuális megoldáshoz képest kevesebb az emberi ráfordítás egy alkatrészre. A gyors szerszámcserék révén 
alacsony darabidő érhető el.

CNC MEGMUNKÁLÓ KÖZPONT
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ERNST Neptun EKB1500 nedves üzemű automata lemezcsiszológép Gyártás éve:
2011

Megmunkálható szélesség: 1500 mm
Megmunkálható vastagság: 0,8 mm -100 mm
Legkisebb megmunkálható méret:
- sablonban: 40mm x 40mm
- sablon nélkül: 80mm x 80mm

A gép négy különböző megmunkálásra alkalmazható:
- sorjamentesítésre
- felületi csiszolásra
- éllekerekítésre
- oxid réteg eltávolításra
A megmunkálás során a gép a megmunkált anyagot korróziógátló 
adalékkal ellátott vízzel permetezi, illetve a műveletek végén szárítja, 
ennek következtében az alkatrész nem korrodálódik és tisztán kerül a 
megrendelőhöz.

CSISZOLÓGÉP

KÖTÕELEM BESAJTOLÓ GÉPEK

PEMSERTER Series 4 prés

Gyártás éve: 2008

Nyomóerő: 53,4 kN
Nyomóerő típusa: Pneumatikus
Nyílás mélység: 457 mm
Sajtolási kapacitás:
- acéllemezben: M2 - M10
- alumíniumban: M2 - M12

Előre gyártott menetes (colos és metrikus) vagy menet nélküli
elemek besajtolására szolgál.
Gyors szerszámcserélési lehetőség.

Haeger 824 Window touch 3 prés

Gyártás éve: 2012

Nyomóerő: 72 kN
Nyomóerő típusa: Hidraulikus
Lökethossz: 0 - 203 mm
Nyílás mélység: 610 mm
Löketszám:
1500 / óra ( 50 mm löket esetén )
Automatikus szerszámcsere:
3 mp
Automatikus kötőelem adagoló
rendszer ( pneumatikus )

Nagy számú, azonos típusú kötőelem besajtolása esetén kevesebb 
munkaráfordítást jelent, amely költséghatékonyabb gyártást és 
versenyképes árat eredményez. A gyártási terv programozható, 
amellyel a hibázás lehetősége minimálisra csökkenthető. A 
kötőelemek beültetési sorrendje LCD kijelzőn látható, ezzel nagy
szériás összetett feladatokra kiválóan alkalmas.


