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O FIRMIE

Działająca na rynku międzynarodowym firma 
HURCO Companies Inc. została założona w 1968 
roku przez Geralda Rocha i Edwarda Humstona.

Przedsiębiorstwo projektuje i produkuje inter-
aktywne systemy sterowania komputerowego, 
oprogramowanie oraz sterowane komputerowo 
obrabiarki i komponenty obrabiarek. Siedziba 
główna znajduje się w Indianapolis w Indianie 
(USA), a zakłady produkcyjne zlokalizowane są 
na Tajwanie i we Włoszech.

Spółki dystrybucyjne i spółki córki mają siedziby 
w Niemczech, we Włoszech, Francji, w Anglii, 
Polsce, Chinach, Indiach, Singapurze i Republice 
Południowej Afryki. 

HURCO GmbH Deutschland, z siedzibą w Pliening 
pod Monachium to spółka córka HURCO 
odgrywająca kluczową rolę.

Została założona w 1988 roku, a obecnie zatrudnia 
blisko 100 pracowników i kieruje dystrybucją 
oraz obsługą klientów w całej Europie.

Centra pokazowe i szkoleniowe znajdujące się  
w różnych częściach Niemiec i Europy pomagają 
zapewnić optymalną obsługę klienta.

Klientami są przede wszystkim producenci  
elementów pojedynczych i małych serii w 
branżach takich jak przemysł lotniczy i  
kosmiczny, ogólna budowa maszyn, technika 
medyczna, energetyka, transport i techniki  
komputerowe.

CO OFERUJE HURCO?

   najbardziej wydajny system  
sterowania CNC 

  3-osiowe centra obróbkowe

  5-osiowe centra obróbkowe

   bramowe i poziome centra obróbkowe

  wieloosiowe centra tokarskies

   centra tokarskie uniwersalne i do  
dużych obciążeń
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DANE TECHNICZNE

Więcej informacji na stronie www.hurco.pl

STÓŁ   

Wymiary stołu (mm)  762 x 406

Rowki teowe (mm)  3 x 18

Maks. obciążenie stołu (kg) 682

Odległość czoło wrzeciona-stół (mm) 102 – 610

 

PRZESUWY

Oś X (mm) 660

Oś Y (mm)  406

Oś Z (mm) 508 

 

WRZECIONO 

Maks. prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min)  12.000

Maks. moc wrzeciona (kW przy obr./min)  11 @ 1.740

Maks. moment obrotowy wrzeciona (Nm) 61

 

MAGAZYN NARZĘDZI

Rodzaj narzędzia SK-40

Gniazda na narzędzia 20

Maks. średnica narzędzia (mm) 89

Maks. długość narzędzia (mm)   250

Maks. masa narzędzia (kg) 7

Czas wymiany narzędzia (s) 2,5

 

POSUW

Szybki przesuw w osiach X/Y/Z (m/min.) 24 / 24 / 24

Progr. posuw (m/min.) 24

POZOSTAŁE DANE

Wymagana powierzchnia (mm) 3.000 x 3.403
(przy otwartych drzwiach, wraz ze 
sterowaniem i transporterem wiórów)

Wysokość maszyny (mm) 2.530

Masa obrabiarki (kg) 2.850

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Optymalna wydajność maszyny zależy od panujących na miejscu podczas montażu warunków 
technicznych dotyczących zasilania, doprowadzenia powietrza oraz jakości powietrza otoczenia.



 

OFERTA RABATOWA!

Wydajne, kompaktowe
3-osiowe centrum obróbkowe.

VM 10 i Plus 

W ZESTAWIE

   Prędkość obrotowa wrzeciona  
12 000 obr./min 

  Chłodziarka wrzeciona

   Zdejmowany elektroniczny manipulator  
ręczny z wyświetlaczem LCD

   Opcja programowa obróbka  
trochoidalna wraz opcją optymalizacji  
wymiany narzędzi

  Transport

  Instalacja

  Ubezpieczenie

  Szkolenie
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NAJWYDAJNIEJSZY SYSTEM  
STEROWANIA W CAŁYM PRZEMYŚLE

OFERTA RABATOWA!

MAX 5 ALL IN ONE
W połączeniu z wydajnością WinMax® wbudowany 

układ sterowania CNC marki HURCO stanowi  

unikalne i umożliwiające intuicyjną obsługę 

rozwiązanie o największej elastyczności w skali 

całej branży.

Charakteryzuje się korzyściami w każdej funkcji,  

mierzalnym wzrostem produktywności oraz 

nadzwyczajną rentownością.

SZYBCIEJ SIĘ NIE DA.
Pliki DXF* są wczytywane bezpośrednio do systemu 

sterowania CNC, a dane geometryczne są  

automatycznie stosowane w programie do obróbki. 

Wystarczy tylko uzupełnić dane technologiczne 

(narzędzie, korekta promienia).

A TERAZ NAJLEPSZE!
Opcja programowa NC MIX umożliwia łączenie  

programów NC z programami dialogowymi.

KORZYŚCI W SKRÓCIE:

   od rysunku do gotowego elementu  

w krótszym czasie 

  najkrótszy czas wdrażania

   najszybsze programowanie

   szybki podgląd dzięki dwóm monitorom 

   ergonomiczna konstrukcja    

*DXF jest opcją dodatkowo płatną. www.hurco.pl



BERNHARD SPRINGER

SPRINGER SPANN- &  

ZERSPANUNGSTECHNIK GMBH

„Razem z HURCO postępował nasz 

 rozwój. Szef firmy, pan Springer, darzy  

firmę HURCO zaufaniem ze względu  

na relację ceny do wydajności. Od  

niemal 30 lat przedsiębiorstwo Springer  

Spann- & Zerspanungstechnik GmbH  

z Bielefeld jest cenionym poddostawcą  

pojedynczych egzemplarzy oraz  

małych serii wytwarzanych  

za pomocą obrabiarek do metalu.  

Proste w użyciu programowanie  

dialogowe firmy HURCO jest dla  

Bernharda Springera jednym  

z kluczowych czynników jego  

własnego sukcesu“.

HERBERT TERBRACK

TERBRACK GMBH & CO. KG

„Technika frezowania HURCO 

stanowi właściwie filar naszego 

przedsiębiorstwa.

Czasem zdarza się nam zamówić 

maszynę HURCO telefonicznie.  

Od niemal 25 lat przedsiębiorstwo 

rodzinne Teplast, prowadzone 

przez właściciela w westfalskiej 

miejscowości Ahaus, nadaje  

kształt wszelkiego rodzaju tworzywom 

sztucznym do najrozmaitszych  

obszarów zastosowań. Portale 

obróbkowe CNC firmy Hurco zajmują 

poczesne miejsce w pełnej  

sukcesów historii firmy“.

MICHAEL BRAUN

HAPPY TO HAVE GMBH

„Słupki odgradzające wedle życzenia.

Umożliwiające intuicyjną obsługę 

sterowanie dialogowe zwiększa 

elastyczność w produkcji.

Przedsiębiorstwo Happy to have  

wytwarza w ramach własnej  

produkcji CNC wysokiej jakości  

słupki odgradzające ze stali  

nierdzewnej V4A. Aby zapewnić 

atrakcyjność oferty pod względem  

ekonomicznym, firma Happy to have 

samodzielnie projektuje  

wszystkie części składowe i  

wytwarza je na centrach obróbkowych 

CNC przedsiębiorstwa HURCO“.  

Dostępne od  
ręki inne nowe 
modele maszyn 

na magazynie

REFERENCJE

HURCO Sp. Z o.o.

PL 59-220 Legnica

Tel: +48-76-744 27 92

www.hurco.pl

Zamów indywidualną ofertę! 


