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VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA
VRTACÍ A ZÁVITOVACÍ CENTRA
www.macmatic.cz
on-line konfigurátor strojů
e-shop s příslušenstvím

vrtací a závitovací centra

o firmě

macmatic – powered by Priminer
Společnost macmatic s.r.o. byla založena na jaře roku
2008 jako rodinný podnik. Díky pevným vztahům
a velkému úsilí ze strany zakladatelů společnost překonala období krize a položila základ k dynamickému
rozvoji, který vyústil v založení vlastní značky macmatic
pro CNC obráběcí stroje a příslušenství. Společnost se
zabývá prodejem nových CNC obráběcích strojů pro
třískové obrábění od vertikálních obráběcích center
přes horizontální až po pětiosá a multifunkční obráběcí
centra. V technologii soustružení nabízíme horizontální
soustruhy s rovným i šikmým ložem. V roce 2019 se společnost macmatic stala výhradním dodavatelem špičkových horizontálních obráběcích center s pokročilou
automatizací italského výrobce MCM.

„Doporučit zákazníku takové
řešení, které jej technologicky
posune, ale přitom neudusí
ekonomicky! Obchodní úspěch
zákazníků je také v našem zájmu,
protože pouze ekonomicky
zdravý zákazník se může rozvíjet
a znovu investovat.“

		
rozjezd os X/Y/Z
rychloposuv v osách X/Y/Z
rozměr stolu
max. zátěž stolu
vzdálenost čela vřetene od stolu

mm

max. výkon (stálý / špičkový)

DELTA T6

DELTA T7

600 / 400 / 300

760 / 450 / 420

m/min
mm

48 / 48 / 48
700 x 420

900 x 420

kg

350

mm

150 ~ 450

kužel vřetene
max. otáčky vřetene

Ing. Pavel Rak
jednatel macmatic s.r.o.

BT30

BBT30

min-1

12 000, 20 000

kW

4,8 / 19

počet nástrojů ve výměníku

Partnerství se společností Priminer vzniklo přirozeným
vývojem a reakcí na měnící se požadavky trhu.
Výsledkem je úzká spolupráce nejen s hlavní centrálou
společnosti, ale zejména s pobočkou v německém
Neumünsteru. Díky tomuto partnerství můžeme využívat
skladové stroje ve výrobním závodě, v centrálním
skladu v Německu i v našem sídle v Lukově a reagovat
na okamžitou poptávku po obráběcích řešeních.
Obráběcí stroje dodavatele Priminer zároveň doplňují
portfolio vertikálních obráběcích center macmatic.
Centrála společnosti Priminer se nachází na Taiwanu,
výrobní závody v Číně a Indonésii. Zřízení evropské
centrály v Neumünsteru potvrzuje klíčový význam
Evropy coby nejvýznamnějšího mimoasijského trhu pro
Priminer. Firmu tvoří globální tým, který má dlouholetou
zkušenost s vývojem a výrobou CNC obráběcích strojů.
V současnosti jsou stroje značky Priminer dodávány
do více než 30 zemí světa především v Evropě a Asii.
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DELTA TAPPING CENTER

21

max. ø / délka nástroje

mm

max. hmotnost nástroje

kg

hmotnost stroje

kg

3 000

3 700

mm

1 760 x 2 450 x 2 300

2 200 x 2 600 x 2 500

zástavbový rozměr š/h/v
volitelné vybavení
* bez obsazených sousedních lůžek v zásobníku

		

60, 80* / 250
3

		

standardní vybavení

volitelné vybavení

bezpečnostní krytování stroje

řídicí systém Siemens, Fanuc

vřeteno 12 000 min-1 s přímým pohonem

servo-řízení pro výměník nástrojů

olejová klimatizace vřetene

chlazení středem vřetene kapalinou o tlaku 20 bar

diskový výměník nástrojů o kapacitě 21 pozic

chlazení vzduchem středem nástroje

tepelný výměník el. skříně

aktivní diskový skimmer pro extrakci oleje z obráběcí kapaliny

přímé závitování

otočný stůl – 4. CNC řízená osa

automatický mazací systém

obrobková a nástrojová sonda RENISHAW

systém vnějšího chlazení nástroje a oplachu třísek

odsavač par macmatic Aspira

osvětlení pracovního prostoru
signální světla
ruční kolečko MPG
oplachová a vzduchová pistole
ethernet, CF karta, USB rozhraní
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výkonná vertikální frézovací centra

VMC 745 / 960 / 1165 / 1365
Litinová základna prochází procesem
přirozeného stárnutí a temperace
(popouštění), čímž se odstraní vnitřní
pnutí odlitků. Tuhá konstrukce eliminuje
vibrace vznikající při obrábění, což
přispívá k lepší kvalitě výsledného
povrchu a delší životnosti nástrojů.

Vysoce výkonná obráběcí centra
navržená pro rychlostní obrábění
a formařské aplikace.

		
standardní vybavení

Možnost chlazení kuličkových šroubů zabraňuje tepelné roztažnosti
šroubu při obrábění. Volitelně lze stroje vybavit přímým odměřováním
optickými pravítky HEIDENHAIN.

bezpečnostní krytování stroje
vřeteno 12 000 min-1 s přímým pohonem
ramenový výměník nástrojů o kapacitě 24 pozic
tepelný výměník el. skříně
přímé závitování
automatický mazací systém
systém vnějšího chlazení nástroje a oplachu třísek
vnější ofuk nástroje
olejová klimatizace vřetene
chladicí okruh na bloku motoru

		

krytování výměníku nástrojů

VMC 745

VMC 960

VMC 1165

VMC 1365

900 / 600 / 600

1 100 / 650 / 600

1 300 / 650 / 600

rozjezd v ose X/Y/Z

mm

760 / 450 / 520

rychloposuvy X/Y/Z

m/min

48 / 48 / 48

mm

900 x 420

1 060 x 600

1 300 x 600

1 500 x 650

kg

350

650

800

1 000

mm

100 ~ 620

rozměr stolu
max. zátěž stolu
vzdálenost čela vřetene od stolu
kužel vřetene

max. otáčky vřetene

max. výkon (stálý / špičkový)

36 / 36 / 36

kW

počet nástrojů ve výměníku

12 000
20 000
32 000
9 / 22
24

mm

78, 125* / 300

max. hmotnost nástroje

kg

8

hmotnost stroje
zástavbový rozměr

3

osvětlení pracovního prostoru
signální světla

funkce chlazení nástroje směsí vzduchu a oleje
pro suché obrábění
chlazení středem kuličkových šroubů (VMC 960, 1165)
aktivní diskový skimmer pro extrakci oleje z obráběcí kapaliny

kg

4 500

6 000

7 500

7 800

mm

2 400 x 2 720 x 2 900

2 800 x 2 345 x 3 000

2 930 x 2 250 x 3 150

3 150 x 3 100 x 3 150

volitelné vybavení
* bez obsazených sousedních lůžek v zásobníku

ruční kolečko MPG

chlazení středem vřetene kapalinou o tlaku 20, 30, 70 bar

24, 30, 40

max. ø / délka nástroje

Bohatě dimenzované vysokozátěžové lineární vedení HIWIN.

řídicí systém Siemens, Heidenhain, Fanuc

15 / 38
24, 30

ethernet, CF karta, USB rozhraní

volitelné vybavení

12 000
8 000 (ISO 50)
10 000
15 000
20 000

12 000
15 000
20 000

oplachová a vzduchová pistole

		

150 ~ 750
ISO 40, BT40, HSK-A63

min-1

pásový vynašeč třísek

přímé odměřování optickými pravítky Heidenhain
pro osy X, Y, Z
otočný stůl – 4. CNC řízená osa
obrobková a nástrojová sonda RENISHAW
odsavač par macmatic Aspira
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univerzální vertikální frézovací centra

V760 / V1020

V1100 / V1500

		

		
rozjezd os X/Y/Z
rychloposuv v osách X/Y/Z
rozměr stolu

V760

V1020

mm

760 / 450 / 520

1 020 x 520 x 550

m/min

48 / 48 / 48

30 / 30 / 30, 48 / 48 / 48

mm

900 x 420

1 100 x 500

kg

350

600

max. zátěž stolu
vzdálenost čela vřetene od stolu

mm

100 ~ 620

kužel vřetene
max. otáčky vřetene

120 ~ 670

min

10 000, 12 000

rychloposuv v osách X/Y/Z
rozměr stolu
vzdálenost čela vřetene od stolu

10 000, 12 000, 15 000

max. otáčky vřetene

9 / 22

max. výkon (stálý / špičkový)

24

počet nástrojů ve výměníku

max. ø / délka nástroje

mm

78, 125* / 300

max. hmotnost nástroje

kg

hmotnost stroje

kg

4 500

5 000

mm

2 575 x 2 760 x 2 900

2 570 x 2 160 x 2 850

počet nástrojů ve výměníku

zástavbový rozměr š/h/v
volitelné vybavení
* bez obsazených sousedních lůžek v zásobníku

		

mm

1 100 / 600 / 600

1 500 / 760 / 670

m/min

36 / 36 / 36

24 / 24 / 24

mm

1 200 x 600

1 700 x 600

max. zátěž stolu

kW

max. výkon (stálý / špičkový)

V1500

kg

800

1200

mm

150 ~ 750

80 ~ 750

kužel vřetene

ISO 40, BT40, BBT40, HSK-A63
-1

rozjezd os X/Y/Z

V1100

8

		

ISO 40, BT40, BBT40, HSK-A63
min

10 000, 8 000, 12 000, 15 000

-1

kW

9 / 22

15 / 38
24, 30

max. ø / délka nástroje

mm

max. hmotnost nástroje

kg

hmotnost stroje

kg

6 500

8 500

mm

2 700 x 2 330 x 2 900

3 700 x 2 640 x 3 100

zástavbový rozměr š/h/v
volitelné vybavení
* bez obsazených sousedních lůžek v zásobníku

		

78, 125* / 300
8

		

standardní vybavení

volitelné vybavení

standardní vybavení

volitelné vybavení

bezpečnostní krytování stroje

řídicí systém Siemens, Heidenhain, Fanuc, Mitsubishi

bezpečnostní krytování stroje

řídicí systém Siemens, Heidenhain, Fanuc, Mitsubishi

vřeteno 10 000 min-1 s pohonem řemenem

chlazení středem vřetene kapalinou o tlaku 20, 30, 70 bar
včetně chlazení vzduchem

vřeteno 10 000 min-1 s pohonem řemenem
ramenový výměník nástrojů o kapacitě 24 pozic

chlazení středem vřetene kapalinou o tlaku 20, 30, 70 bar
včetně chlazení vzduchem

aktivní diskový skimmer pro extrakci oleje z obráběcí kapaliny

tepelný výměník el. skříně

aktivní diskový skimmer pro extrakci oleje z obráběcí kapaliny

olejová klimatizace vřetene

přímé závitování

olejová klimatizace vřetene

automatický mazací systém

pásový vynašeč třísek

automatický mazací systém

pásový vynašeč třísek

systém vnějšího chlazení nástroje a oplachu třísek

přímé odměřování optickými pravítky Heidenhain
pro osy X, Y, Z (V760)

systém vnějšího chlazení nástroje a oplachu třísek

přímé odměřování optickými pravítky Heidenhain
pro osy X, Y, Z (V1100)

ramenový výměník nástrojů o kapacitě 24 pozic
tepelný výměník el. skříně
přímé závitování

osvětlení pracovního prostoru
signální světla
ruční kolečko MPG
oplachová a vzduchová pistole
ethernet, CF karta, USB rozhraní
systém oplachu třísek

5

plně krytovaný výměník nástrojů
otočný stůl – 4. CNC řízená osa
obrobková a nástrojová sonda RENISHAW
odsavač par macmatic Aspira

osvětlení pracovního prostoru
signální světla
ruční kolečko MPG
oplachová a vzduchová pistole
ethernet, CF karta, USB rozhraní

plně krytovaný výměník nástrojů
otočný stůl – 4. CNC řízená osa
obrobková a nástrojová sonda RENISHAW
odsavač par macmatic Aspira

systém oplachu třísek

6

Výhradní zastoupení

vertikální centra

závitovací centra

rychlostní horizontální
obráběcí centra

silové horizontální
obráběcí centra

soustruhy s šikmým ložem

multipaletové systémy pro
horizontální obráběcí centra

Portfolio macmatic

portálová centra

pětiosá centra

horizontální centra
s paletovou výměnou

horizontální vyvrtávací
a ložová frézovací centra

soustruhy
s rovným ložem

accessories

vertikální centra

odsavače par

macmatic s.r.o.
sídlo společnosti
Průmyslová 533
763 17 Lukov
Česká republika

sondy a software

sklopné a otočné stoly

web: www.macmatic.cz
e-mail: info@macmatic.cz
tel: +420 574 574 120
IČ 28278640 DIČ CZ28278640

