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Nové vysoce výkonné obráběcí a frézovací centrum pro komplexní 

obrábění velkých dílů 

Spojení frézovacího know-how EMCO MECOF s obráběcí kompetencí EMCO přináší 

inovativní výsledky výkonu a produktivity nového stroje Hyperturn 200 Powermill, jenž 

doplňuje řadu Hyperturn. 

 

HALLEIN-TAXACH – nové vysoce výkonné obráběcí a frézovací centrum Hyperturn 200 

Powermill od Emco, jež bylo prvně představeno na veletrhu EMO v Miláně, nabízí 

expertům na třískové obrábění přesvědčivý výkon pro přesné komplexní obrábění. Velký 

pracovní rozsah umožňuje obrábění dílů až do průměru 1000 mm a v délce až do 6000 

mm. Výkonné hlavní vřeteno je určeno pro těžké třískové obrábění s maximálním točivým 

momentem 6410 Nm a 84 kW. 

Impozantní pojízdný stojan stroje Hyperturn 200 Powermill je vyroben v krabicové 

konstrukci saní – jako u strojů EMCO MECOF, aby bylo dosaženo optimální pevnosti a 

stability a vysoké přesnosti při obrábění. Osa B je vybavena motorem a je integrována do 

konstrukce saní. Příčné saně jsou sestaveny z elektricky svařované ocelové konstrukce 

s vysokou torzní a ohybovou tuhostí, vlastnostmi důležitými při frézování. 

Díky svému výkonu a rozměrům pracovního prostoru může stroj obrábět velké, komplexní 

díly s hmotností až do 1500 kg ve sklíčidle a do 6000 kg mezi sklíčidlem a koníkem. 

Vývojovému týmu EMCO Italy se podařilo zabudovat rovnocenné obráběcí a frézovací 

jednotky, což se odrazilo v celkovém výkonu: obráběcí vřeteno s 84 kW s točivým 

momentem 6400 Nm, frézovací vřeteno s 80 kW při 700 Nm. 

V rámci modulární konstrukce může být stroj vybaven dvěma rozdílnými frézovacími 

vřeteny. Základní stroj má frézovací vřeteno s vysokým točivým momentem – 430/630 Nm 

– při 6500 ot/min, volitelně je jako alternativa např. pro obrábění slitin z lehkých kovů, 

hliníku apod. k dispozici frézovací vřeteno s vysokými otáčkami vřetene (10000 ot/min / 

230/340 Nm). 
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Stabilní a flexibilní koník může být rozšířen o kvalitní protivřeteno s technickými parametry 

shodnými s hlavním vřetenem. 

Modulová konstrukce je patrná i u nástrojů: v základním stroji je prostor pro 50 poloh, 

volitelně 100 a 200 poloh a to buď s upínači HSK 100 nebo Capto C8. Dále lze dle přání 

zákazníka nastavit počet NC lunet, 5osé simultánní obrábění, automatické přednastavení 

nástrojů, spínače pro měření obrobků, systém snímání vrtací tyče a mnoho dalšího. 

HT 200 PM, jenž je k vidění na veletrhu EMO, je vybaven řídicí jednotkou Siemens 840D sI 

včetně Shop-Turn, jež je úspěšně používána i v ostatním modelech série Hyperturn. 

Volitelně coby ideální doplnění může zákazník ve všech fázích výroby, od samého začátku 

až po hotový výrobek, využít EMCO systém CPS.Pilot pro 1:1 virtuální stroj a 100% 

simulaci obrábění s kolizní predikcí. Rozměry a celková plocha stroje jsou vzhledem 

k velikosti optimální: hloubka stroje je pod 3100 mm, při transportu tedy nejsou nutné téměř 

žádné demontáže.  

Hyperturn 200 Powermill je určen pro všeobecné obrábění, letecký a kosmický průmysl, 

lodní průmysl, energetiku a pro výrobu hřídelí pro dieselové motory. 

 

Pracovní prostor 

Oběžný průměr nad ložem 1050 mm 

Max. průměr obrábění 1000 mm 

Vzdálenost mezi hroty vřetene a uchycení koníku 3200 – 4200 – 5200 - 6200 

Pojezd osy X 915 mm (+900/-15) 

Pojezd osy Z 3100 – 4100 – 5100 – 6100 mm 

Pojezd osy Y +/-300 mm 

Hlavní vřeteno a protivřeteno (volitelně) 

Upnutí vřetene (DIN 55026) Typ A2-15´´ 

Průměr silového sklíčidla 500 – 630 – 800 mm 

Max. počet otáček vřetene (s pohonem) 1800 ot/min 

Max. výkon pohonu hlavního vřetene a 
protivřetene 

84 kW 

Max. točivý moment 6410 Nm 

NC koník s pinolou 

Zdvih pinoly 250 mm 

Průměr pinoly 200 mm 

Max. síla koníku 40000 N 

Upínací kužel (integrované uložení) MK 6 

Osa X, Z, Y 

Rychloposuv X/Y/Z 30/30/30 m/min 

Síla posuvu X/Z 30 kN 

Síla posuvu Y 20 kN 
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Osa C hlavního vřetene 

Úhlové rozlišení 0,001° 

Max. točivý moment 5000 Nm 

Frézovací vřeteno (ISM motor vřetene) 

Stopky nástrojů (volitelně) HSK-T 100 / PSC80 (CAPTO C8) 

Max. výkon pohonu 80 kW 

Max. točivý moment 630 (340) Nm 

Max. počet otáček vřetene (volitelně) 6500 (10000) ot/min 

Zdvih 240° 

Max. počet otáček frézovacího stolu (interpolační 
vyrovnávání) 

100 ot/min 

Max. točivý moment frézovacího stolu 
(interpolačně) 

1050 Nm 

Max. točivý moment frézovacího stolu 
(indexovaně) 

2130 Nm 

Nejmenší indexové krokování frézovacího stolu 2,5° 

Nejmenší krokování při vyrovnání upnutí osy B 0,001° 

Zásobník nástrojů 

Zásobník nástrojů 50 – 100 – 200 poloh 

Max. délka nástroje 600 mm 

Max. průměr nástroje 120 mm 

Max. hmotnost obráběcího nástroje 25 kg 

Chladicí zařízení 

Čerpadlo chladicí kapaliny (standardní dodávka) 40 bar s 25 l/min 

Filtrační systém (filtry z papírových pásek) Micron 40 

Kapacita zásobníku chladicí kapaliny 1400 l 

Příkon 

Jmenovitý příkon 125 kVA 

Přívod stlačeného vzduchu 6 bar 

Rozměry 

Výška nad podlahou 1550 mm 

Celková délka s dopravníkem třísek a chladicím 
systémem 

12400/13400/14400/15400 mm 

Výška 3400 mm 

Šířka včetně řídicího panelu 4000 mm 

Hmotnost (dle typu a příslušenství) 30000 – 45000 kg 

Přepravní rozměry DxVxŠ 
D 10300-11400-12400-13400 mm 
V 3400 mm 
Š 3100 mm 
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        O EMCO 

Salcburský strojař EMCO patří mezi špičkové výrobce obráběcích strojů v Evropě. Oba 
závazky „Made in the Heart of Europe“ a „Design to Cost“ jsou základními faktory úspěchu 
firmy působící na mezinárodním trhu, jež usiluje o nejvyšší možnou kvalitu výroby a funkční 
design. EMCO v současnosti zaměstnává okolo 690 zaměstnanců v celkem 6 závodech 
v Rakousku, Německu, Itálii a Rusku. 
 
 
Více na internetových stránkách www.emco-world.com 
 
Další informace a vyžádání obrazové dokumentace: 

EMCO Maier Ges. m.b.H. Kontakt: 
Christa Vergnes, e-mail: Christa.Vergnes@emco.at 
Salzburger Straße 80, Postfach 131, 5400 Hallein-Taxach · AUSTRIA 
Telefon: +43-6245-891-0, Fax: +43-6245-86965 
Internet: www.emco-world.com 

 

 

http://www.emco-world.com/
mailto:Christa.Vergnes@emco.at

