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Машини с ЦПУ и оборудване

"Помагаме на света да
продължава да се върти"
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ТЕКСИМП променя света на
производството. Нашата водеща гама
от обработващи центри и части за тях
се използва във водещи индустриални сектори
през последните 40 години. Ние сме една от
водещите компании доставчици в света
за автомобилния сектор, този за производство
на инструменти, електрическия,
корабостроителния, авиационния и
железопътния.
Моля, свържете се с нас за да получите
адаптирана оценка за вашите нужди.
Ние сме международно търговско дружество,
което е специализирано в технически
усъвършенствани продукти и експертни
консултации. Основната ни компетентност
се основава на солидни специализирани
познания, сигурна и добре установена
мрежа с клиенти и доставчици, както и
предоставянето на цялостна подкрепа,

Прага

Тексимп Цюрих
Седалище

Бърно

която е насочена най-вече към клиентите.
Предлагаме Ви много повече от
технически усъвършенствани продукти
от избрани доставчици за голям брой CNC
производствени процеси.
От нас можете да очаквате цялостно
обслужване, включително търговски съвети,
финансиране, обучение и обслужване.
Ние защитаваме вашите инвестиции
посредством обширни следпродажбени
услуги и полагаме основите за дългосрочно
сътрудничество.

От 1982 ние концентрираме силията си върху
продажбите и дистрибуцията в Централна и
Югоизточна Европа.
Непрекъснато обучение на нашите служители
и наличието на осем клона в седем държави
означава, че ние можем да гарантираме
експертиза и ефикасност на самия ви праг.
Възприемаме се като истински отборни
играчи, които съчетават визионерско мислене
с реалистични икономически фактори.
Вашите нужди са във фокусната точка на
всички наши съображения.
Иван Борнатико, Главен Изпълнителен
Директор

Белуша

Любляна
Загреб
Белград
Зеница

Клуж-Напока
Букурещ
София
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Вашият технологичен и
Сервизен център в София
„Разчитайте на

нашия опинатша–
вашият

успех

работа"

Интегрирани решения от един-единствен източник
Вашите нужди са във фокусната точка на всички наши съображения.
По-долу сме дали само няколко от предимствата на партньорството Ви с
Тексимп.
• повече от 210 удовлетворени клиенти
• повече от 410 инсталирани машини
• демо машини от Haas Automation, Nakamura-Tome,
Matsuura и Tornos в нашия шоурум
• 4 сертифицирани сервизни техници
• Haas резервни части на склад в Шоурума и 4 сервизни буса
• 2 големи зали за обучение
 ексимп София
Т
Тексимп ЕООД
кв. Враждебна
ул. Челопешко шосе 81
София 1839
тел: 00359 886 156 243
bulgaria@teximp.com

Тексимп Технологични и Сервизни Центрове (TTC)
Ползите, които получават клиентите на
Тексимп са многобройни. Политиката на
дружеството за своевременна комуникация
с използването на модерните Тексимп
технологични и сервизни центрове (TTC)
Ви предоставя възможността да тествате
функционалната пригодност на продуктите,
които предлагаме, преди да направите
каквато и да било инвестиция.

Има цял набор от брандове, които може да
бъдат тествани локално.

Добре обучените специалисти на Тексимп ще
помогнат на всички отделни посетители и
ще направят демонстрация на машините,
обработването на части, ще обучат и
инструктират служителите на нашите клиенти.

–	Продукти от най-добрите производители в
света като Haas, Tornos, Nakamura-Tome,
Matsuura и SHW, като всички те са на
разположение за тестване

Тексимп е вашият доверен партньор,
който ви предлага:
– Добре обучени специалисти, които може
да предоставят несравними по качество
местни и цялостни съвети, ориентирани
към нуждите Ви

– Демонстрации на
машини, обработване
на детайли, обучение
и инструктажи на
вашите служители
са гарантирани и
възможни във всеки
един момент
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– Постоянното ни участие на множество
изложения предоставя възможност на
потенциалните клиенти да надникнат в
богатото разнообразие и многобройните
налични опции за обслужване на техните
нужди във всеки един момент.
– Специалните технически семинари, които
се провеждат в шоурумите на Тексимп,
гарантирано предоставят на клиентите
актуална експертиза и професионално
обучение
Тексимп Технологични и Сервизни
Центрове TTC
Тексимп Прага
Тексимп Белуша
Тексимп Любляна
Тексимп Загреб
Тексимп Белград
Тексимп Зеница
Тексимп Клуж Напока
Тексимп София
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Вашите местни Тексимп
Технологични и Сервизни Центрове
Тексимп International
ТЕКСИМП СА е международна търговска компания, специализирана в продажбите
и сервиза на CNC обработващи инструменти, стругове и обработващи центрове.
Благодарение на собствения екип от технолози и сервизни центрове в 8 държави
в Югоизточна Европа, гарантираме най-добрата местна поддръжка за нашите
клиенти. Изключителни представители сме на известните производители Haas
Automation, Nakamura-Tome, Tornos, Matsuura и SHW.
Вашите нужди са във фокусната точка на всички наши съображения.
Непрекъснатият ни растеж е потвърждение на успеха, който сме извоювали и
именно той ни показва, че се намираме на правилния път. Нашите клиенти и
доставчици виждат в нас честен и надежден партньор.

teximp Zurich
Teximp SA / headquarters
Kohlrainstrasse 10
CH-8700 Küsnacht

t eximp Ljubljana
Teximp d.o.o.
Letali ška 27
SI-1000 Ljubljana

teximp Cluj-Napoca
Teximp Cluj SRL
Strada Avram Iancu No. 442-446
RO-407280 Cluj-Napoca/Floresti

tel. 0041 44 914 40 00
schweiz@teximp.com

tel. 00386 1 524 03 57
slovenia@teximp.com

tel. 0040 264 27 50 50
romania_cluj@teximp.com

teximp Praha
Teximp spol s.r.o.
K Zelenči 2923/8
CZ-193 00 Praha 9
Horní Po černice

t eximp Zagreb
Teximp d.o.o.
Rimski put 31
HR-10360 Sesvete

teximp Zenica
Teximp SA d.o.o. Zenica
c/o Tehnicka skola
Bilmisce 69
BIH-72000 Zenica

Tel. 00420 286 853 180
czech_praha@teximp.com
teximp Brno
Teximp spol s.r.o
Kolarikova 10
CZ-62100 Brno
Tel. 00420 541 320 102
czech_brno@teximp.com
teximp Belusa
Teximp s.r.o.
L’. Štúra 1680/36
SK-01861 Belusa
tel. 00421 42 471 1094
slovakia@teximp.com
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tel. 00385 1 233 19 87
croatia@teximp.com
t eximp Belgrade
Teximp d.o.o.
Surcinski put 1b,
SRB-11070 Novi Belgrad
tel. 00381 11 7129 428
serbia@teximp.com
t eximp Bucharest
SC Teximp VV Srl
Bd. Theodor Pallady Nr. 40R
RO-032266 Bucuresti, Sector 3

Бъдете в крак с времето с нас
Нашият Тексимп киоск: Открийте най-новите продуктови брошури и истории
за успеха на нашите клиенти: kiosk.teximp.com

Посетете ни във фейсбук:
www.facebook.com/Teximp-SA-548613625307925

Проверете нашия Youtube канал:
www.youtube.com/user/teximpsa

tel. 00387 32 445 640
bih@teximp.com
teximp Sofia
Teximp Ltd.
Vrajdebna area
81 Chelopeshko shosse str.
BG-1839 Sofia
tel. 00359 886 156 243
bulgaria@teximp.com

tel. 0040 21 345 0185
romania_bucharest@teximp.com
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Историята на Тексимп
2004	– Отваряне на Тексимп Технологичния Център (TTC) в Любляна/Словения
– Отваряне на втория Тексимп Технологичен Център (TTC) в Прага/
Чешката Република
2005	– Осигуряване на работа на над 60 членове от персонала
– Над 250 продадени машини за една година
– 4 Технологични и Сервизни Центрове (TTC)
2007	– Отваряне на 2 нови Тексимп Технологични и сервизни центъра в
Румъния (Клуж-Напока и Букурещ)
	– Tексимп СА отпразнува своята 25-та годишнина
	– Служителите във фирмата наброяват над 100 човека
2009	– Официално откриване на Тексимп Технологичен и Сервизен
Център в Белуша (Словакия)
Една от първите CNC машини на Tornos бе продадена от Тексимп.

1982

Учредяване на акционерно дружество Тексимп СА от
четирима партньори

1987

– Придобиване на 100% от акциите от Владо Вукоя
– Отваряне на нови търговски пазари в Чехословакия и бивша
Югославия

2011	– Над 300 продадени нови CNC машини
	– Отваряне на 2 нови Технологични и Сервизни Центрове в София
(България) и Белград (Сърбия)
2012	– 30-та годишнина
	– Над 360 нови продадени CNC машини
	– Отваряне на технологичния и сервизен център в Загреб (Хърватия)
2013

Сертифициране по ISO 9001

2014

– Служителите нарастват над 110 човека
– Продажбите се увеличават до над 580 машини годишно
– Отваряне на новия Тексимп Технически Център (TTC) в
Прага с площ за шоурум от над 800 м2 и 500 м2 офиси
и обучителни зали.

2015

Тексимп СА отпразнува своята 33-та годишнина
в Сплит/Хърватия

1994	– Разширяване на търговската и сервизна организация.
1997

Отваряне на първия Тексимп Технически Център (TTC) в Прага

1999	– Продажбите се увеличават до над 50 машини годишно
2001

Повече от 100 CNC продадени машини

2002

Тексимп СА отпразнува
своята 20-та годишнина

2003	– Персонала работещ в
Тексимп се увеличава до нас
40 служителя
	– Над 180 продадени
нови CNC обработващи
машини
– Постигнат консолидиран
оборот от 30 милиона
швейцарски франка
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2016
– 8 Технологични и Сервизни Центрове (TTC)
		 в Чешката Република, Словакия, Словения,
		 Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, 		
		 Румъния, България
– Повече от 2’000 удовлетворени клиенти
– Повече от 6’000 инсталирани машини
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ЛИДЕР В АМЕРИКА
Производител на машини с ЦПУ

100%

произведено в

САЩ

Разликата, постигната благодарение
на Haas
• Изграденото в Америка най-голямо,
новаторско производствено съоръжение
• Изключително оперативно превъзходно 		
качество за големи обеми на приемливи цени
• 13,300 Haas машини, които биват 		
конструирани и продавани всяка година –
60 дневно
• Публикувани цени онлайн, които допринасят
за по-голяма честност и прозрачност в сектора
• Решения с голяма надеждност при възможно
най-ниски разходи в дългосрочен план с
най-удобните услуги
• Възможно най-висока стойност при
препродажба
Haas автоматизация в САЩ
• Най-големият производител на обработващи

машини в западния свят
• С местоположение в Окснард, Калифорния, САЩ
• 100,000 м² съоръжение, което работи според
най-добрите принципи за производство без
загуби
• 268 CNC производствени машини, от които
близо 200 са Haas машини
• 65% дял на американския пазар за 		
вертикални обработващи центрове, 30% за
струговите центрове
Haas местни представителства / HFO
• Мрежа от 170 местни собствени дистрибутори
в 80 държави
• С изключителни продажби и обслужване на
Haas продуктите
• Сервизни техници, които са обучени във
фабриката и са сертифицирани за
съответните приложения

За подробна информация, посетете ни на адрес:

www.haascnc.com

• Местен шоурум с Haas машините, готов за
демонстрации
• Местни бусове, оборудвани с правилните 		
инструменти и резервни части за най-голяма
бързина при обслужване
Обещанието за обслужване на Haas
• Най-ниските разходи за време на престой
• Haas ремонтира машините при първото 		
посещение на сервиза в 90% от случаите
• 170 големи местни склада с налични резервни
части за подмяна в целия свят
• 99% изпращане на частите за подмяна в 		
същия ден
• 1000 Haas сервизни бусове за възможно найбързо реагиране
• Разумни цени на частите за подмяна

CNCA

финансиране

Повече от 600 Тексимп проекти биват
финансирани посредством CNCA.
• Персонализирано обслужване
• Максимална скорост на бърз ход
кредитни решение
• Опростена документация
Попитайте ни за необвързваща
финансова оферта.
0.9% - 5.9% годишна лихва
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Вертикални
обработващи центрове
Вертикално обработване
Непрекъснатото усъвършенстване е начин на живот в
Haas Automation. Постоянно търсим начини за подобряване
на предлаганите от нас CNC продукти и предоставяне на
повече стойност на клиентите. Все пак, за нашето ново
поколение вертикални обработващи центрове,
реконструирахме цялата продуктова линия,
за да включим широка гама от подобрения,
които правят вертикалните обработващи
центрове на Haas дори по-добри от преди.
Екипа ни от инженери са обмислили всички
аспекти на машините – включително контрол
на управлението, резервоар за охладителя,
освобождаване на стружките, ергономични
характеристики и възможност за обслужване –
след това направиха подобрения и обединиха
всичко това в един напълно нов пакет.

Обработващи центри за инструментално производство
VM-2

VM-3

VM-6

xyz (мм)

762·508·508

1016·660·635

1626·813·762

Обороти в минута на
шпиндела

12000 об/мин
(директно
куплунгован)

12000 об/мин
(директно
куплунгован)

12000 об/мин
(директно
куплунгован)

Максимална скорост
на бърз ход

18 м/минута

18 м/минута

15.2 м/минута

Стандартен
инструментален
магазин

24+1 странично 24+1 странично 24+1 странично
монтирани
монтирани
монтирани

Опционален
инструментален
магазин

40+1 странично 40+1 странично 40+1 странично
монтирани
монтирани
монтирани

Вертикален обработващ център (ISO 40)
xyz (мм)

VF1- (YT)

VF-2 (YT)

VF-3 (YT)

VF-4

VF-5 (XT)

VF-6

VF-7

VF-8

VF-9

VF-10

VF-11

VF-12

508·406·508

762·406·508

1016·508·635

1270·508·635

1270·660·635

1626·813·762

2134·813·762

1626·1016·762

2134·1016·762

3048·813·762

3048·1016·762

3810·813·762

xyz (мм)
YT / XT

508·508·508

762·508·508

1016·660·635

Обороти в
минута на
шпиндела

8100 об/мин
(директно
куплунгован)

8100 об/мин
(директно
куплунгован)

8100 об/мин
(директно
куплунгован)

8100 об/мин
(директно
куплунгован)

8100 об/мин
(директно
куплунгован)

8100 об/мин
(директно
куплунгован)

8100 об/мин
(директно
куплунгован)

8100 об/мин
(директно
куплунгован)

8100 об/мин
(директно
куплунгован)

8100 об/мин
(директно
куплунгован)

Максимална
скорост на
бърз ход

25.4 м/минута

25.4 м/минута

25.4 м/минута

25.4 м/минута

18 м/минута

15.2 м/минута

15.2 м/минута

15.2 м/минута

15.2 м/минута

15.2м/минута (yz)
9.1 м/минута (x)

20 позиции

20 позиции

20 позиции

20 позиции

20 позиции

24+1 странично 24+1 странично 24+1 странично 24+1 странично 24+1 странично 24+1 странично 24+1 странично
монтирани
монтирани
монтирани
монтирани
монтирани
монтирани
монтирани

24+1 or 40+1
странично
монтирани

40+1 странично 40+1 странично 40+1 странично 40+1 странично 40+1 странично 40+1 странично 40+1 странично
монтирани
монтирани
монтирани
монтирани
монтирани
монтирани
монтирани

Стандартен
инструментален
магазин
Опционален
инструментален
магазин

1524·660·635

24+1 странично 24+1 странично 24+1 странично 24+1 странично
монтирани
монтирани
монтирани
монтирани

Високоскоростен вертикален обработващ център
VF-2SS

VF-2SSYT

VF-3SS

VF-3SSYT

VF-4SS

VF-5SS

VF-6SS

xyz (мм)

762·406·508

762·508·508

1016·508·635

1016·660·635

1270·508·635

1270·660·635

1626·813·762

Обороти в минута
на шпиндела

12000 об/мин
(директно
куплунгован)

12000 об/мин
(директно
куплунгован)

12000 об/мин
(директно
куплунгован)

12000 об/мин
(директно
куплунгован)

12000 об/мин
(директно
куплунгован)

12000 об/мин
(директно
куплунгован)

12000 об/мин
(директно
куплунгован)

Максимална
35.6 м/минута
скорост на бърз ход

35.6 м/минута

35.6 м/минута

35.6 м/минута

35.6 м/минута

30.5 м/минута

30.5 м/минута

Стандартен
инструментален
магазин

24+1 странично 24+1 странично 24+1 странично 24+1 странично 24+1 странично 24+1 странично 24+1 странично
монтирани
монтирани
монтирани
монтирани
монтирани
монтирани
монтирани

Опционален
инструментален
магазин

40+1 странично 40+1 странично 40+1 странично 40+1 странично 40+1 странично 40+1 странично
монтирани
монтирани
монтирани
монтирани
монтирани
монтирани

Не носим отговорност за верността на техническата информация
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8100 об/мин
(директно
куплунгован)

8100 об/мин
(директно
куплунгован)

15.2 м/минута
15.2 м/минута
(yz)
(yz)
9.1 м/минута (x) 9.1 м/минута (x)

Вертикален обработващ център (ISO 50)
xyz (мм)

VF-3YT/50

VF-5/50

VF-6/50

VF-7/50

VF-8/50

VF-9/50

VF-10/50

VF-11/50

VF-12/50

1016·660·635

1270·660·635

1626·813·762

2134·813·762

1626·1016·762

2134·1016·762

3048·813·762

3048·1016·762

3810·813·762

Обороти в минута на
шпиндела

7500

7500

7500

7500

7500

7500

7500

7500

7500

Максимална скорост
на бърз ход

18 м/минута

18 м/минута

15.2 м/минута

15.2 м/минута

15.2 м/минута

15.2 м/минута

Стандартен
инструментален
магазин

15.2 м/минута (yz) 15.2 м/минута (yz) 15.2 м/минута (yz)
9.1 м/минута (x) 9.1 м/минута (x) 9.1 м/минута (x)

30+1 странично 30+1 странично 30+1 странично 30+1 странично 30+1 странично 30+1 странично 30+1 странично 30+1 странично 30+1 странично
монтирани
монтирани
монтирани
монтирани
монтирани
монтирани
монтирани
монтирани
монтирани

5-осен обработващ център
UMC-750

UMC-750SS

762·508·508

762·508·508

B ос

+110°, -35°

+110°, -35°

C ос

360°

360°

500 x 500

630 x 500

300

300

8100 об/мин (директно
куплунгован)

15000 об/мин (директно
куплунгован)

Ход на преместване
xyz (мм)

Размер на опорния
диск (мм)
Максимално тегло
върху опорния
диск (кг)
Обороти в минута на
шпиндела
Обороти в минута
на шпиндела
(опция)
Максимална скорост
на бърз ход
Инструментален
магазин

12000 об/мин (директно
куплунгован)
25.4 м/минута

30.5 м/минута

40+1 странично
монтирани

40+1 странично
монтирани
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Стругове с ЦПУ
Прътоподаващо
устройство

Стругове

Прътоподаващото устройство на Haas осигурява прост и ефикасен
начин за автоматизиране производството на детайли чрез Haas
струговете. То се характеризира с компактна конструкция за
работа в тежки условия, която способства за производителността и
опростява струговите операции. Конструирано е по такъв начин и
е изградено изцяло за CNC струговите центрове от Haas Automation.

Новото поколение стругове на Haas са конструирани от самите основи
за да са изключително здрави, с висока точност и топлинна устойчивост.
Всички отливки са оптимизирани с използването на изследване
посредством метода на крайните елементи (FEA) за получаване на найздравите конструкции, като в същото време се подобрява извеждането
на стружките и охлаждащата течност извън работното пространство и
по този начин се улеснява поддръжката и сервизното
обслужване на машината. Отливката на
шпиндела се характеризира с компактен и
симитричен дизайн, термална стабилност и
здравина. Револверната глава е разположена
върху направляващите под 45 градуса, като по
този начин се увеличава зоната за закрепване
на режещите инструменти и подобрява
извеждането на стружките извън зоната на
обработка.

DS-30

DS-30Y

DS-30SS

DS-30SSY

Максимална дължина на рязане (мм)

660

584

660

584

Максимален диаметър на рязане (мм)

457

457

406

406

Диаметър на патронника

210

210

210

210

Капацитет за прътов материал (мм)

51

51

51

51

Максимален диаметър на въртене над
тялото на машината (мм)

806

806

806

806

Максимален диаметър на въртене
над супорта

527

527

527

527

Преместване на x оста (мм)

318

318

318

318

Преместване на z оста (мм)

660

584

660

584

Преместване на y оста (мм)

±50.8

±50.8

Максимална скорост на бърз ход
по ос Х

24 м/минута

12 м/минута

Максимална скорост на бърз ход
по ос Z

24 м/минута

24 м/минута 30.5 м/минута 30.5 м/минута

Максимална скорост на бърз ход
по ос Y

24 м/минута

12 м/минута

12 м/минута

12 м/минута

Обороти в минута на шпиндела

4000

4000

4800

4800

Отвор на шпиндела (мм)

ø 88.9

ø 88.9

ø 88.9

ø 88.9

Чело на шпиндела

A2-6

A2-6

A2-6

A2-5

12 позиции

12 позиции

24 позиции

24 позиции

Револверна глава / Брой позиции

Стругове
ST-10

ST-10Y

ST-15

ST-15Y

ST-20

ST-20SS

ST-20Y

ST-20SSY

ST-25

ST-25Y

ST-30

ST-30SS

ST-30Y

ST-30SSY

ST-35

ST-35Y

ST-40

ST-40L

ST-45

ST-45L

ST-50

ST-55

Максимална дължина на рязане (мм)

356

356

356

356

521

521

521

521

533

533

660

Максимална дължина на рязане (мм)

660

584

584

660

660

1118

2032

1118

2032

2032

2032

Максимален диаметър на рязане (мм)

286

229

356

229

381

254

305

254

381

381

533

Максимален диаметър на рязане (мм)

406

457

406

533

533

648

648

648

648

648

648

Диаметър на патронника

165

165

210

210

210

210

210

210

254

254

254

Диаметър на патронника

254

254

254

305

305

381

381

381

381

no chuck

no chuck

Капацитет за прътов материал (мм)

44

44

63,5

63,5

51

51

51

51

76

76

76

Капацитет за прътов материал (мм)

76

76

76

102

102

102

102

165

165

806

806

806

806

806

876

876

876

876

876

876

Максимален диаметър на въртене над
тялото на машината (мм)

413

413

641

641

806

806

806

806

806

806

806

Максимален диаметър на въртене над
тялото на машината (мм)

Максимален диаметър на въртене над
супорта

413

413

413

413

527

527

527

527

527

527

527

Максимален диаметър на въртене над
супорта

527

527

527

527

527

648

648

648

648

648

648

Максимална скорост на
бърз ход по ос Х

165

165

200

200

236

236

236

236

236

236

324

Преместване на x оста (мм)

318

318

318

318

318

432

432

432

432

432

432

Максимална скорост на
бърз ход по ос Z

356

356

356

356

533

533

533

533

533

533

660

Преместване на z оста (мм)

660

584

584

660

660

1118

2032

1118

2032

2032

2032

± 51

± 51

± 51

± 51

24 м/минута

24 м/минута

12 м/минута

12 м/минута

Максимална скорост на
бърз ход по ос Y

± 51

± 51

Максимална скорост на бърз ход по ос Х 30.4 м/минута 30.4 м/минута 30.4 м/минута

24 м/минута

24 м/минута

Преместване на y оста (мм)

± 51

24 м/минута

12 м/минута

24 м/минута

Максимална скорост на бърз ход по ос Х 24 м/минута

24 м/минута

24 м/минута

18 м/минута

18 м/минута

18 м/минута

18 м/минута

18 м/минута

18 м/минута

Максимална скорост на бърз ход по ос Z 30.4 м/минута 30.4 м/минута 30.4 м/минута 30.4 м/минута 24 м/минута 30.4 м/минута 30.4 м/минута 30.4 м/минута 24 м/минута

24 м/минута

24 м/минута

Максимална скорост на бърз ход по ос Z 30.4 м/минута 24 м/минута 30.4 м/минута 24 м/минута

24 м/минута

18 м/минута

8.1 м/минута

18 м/минута

18 м/минута

18 м/минута

8.1 м/минута

Максимална скорост на бърз ход по ос Y

12 м/минута

18 м/минута

12 м/минута

± 51

12 м/минута

18 м/минута

18 м/минута

Максимална скорост на бърз ход по ос Y

12 м/минута

12 м/минута

Обороти в минута на шпиндела

6000

6000

4000

4000

4000

5000

4000

5000

3400

3400

3400

Обороти в минута на шпиндела

4500

3400

4500

2400

2400

2400

2400

1400

1400

1200

1000

Отвор на шпиндела (мм)

ø 58

ø 58

ø 88.9

ø 88.9

ø 88.9

ø 88.9

ø 88.9

ø 88.9

ø 88.9

ø 88.9

ø 88.9

Отвор на шпиндела (мм)

ø 88.9

ø 88.9

ø 88.9

117,3

117,3

117,3

117,3

178

178

ø 216

ø 381

Чело на шпиндела

A2-5

A2-5

A2-6

A2-6

A2-6

A2-6

A2-6

A2-6

A2-6

A2-6

A2-6

Чело на шпиндела

A2-6

A2-6

A2-6

A2-8

A2-8

A2-8

A2-8

A2-11

A2-11

A2-15

A1-20

12 позиции

12 позиции

12 позиции

12 позиции

12 позиции

24 позиции

24 позиции

24 позиции

12 позиции

12 позиции

12 позиции

24 позиции

12 позиции

24 позиции

12 позиции

12 позиции

12 позиции

12 позиции

12 позиции

12 позиции

12 позиции

12 позиции

Револверна глава / Брой позиции

Револверна глава / Брой позиции

Не носим отговорност за верността на техническата информация
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= голям диаметър на отверстието
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Хоризонтални
обработващи центри
Пробивно-фрезови
обработващи центри
DT-1

drill tap
DT-2

DM-1

DM-2

508·406·394

711·406·394

508·406·394

711·406·394

Обороти в минута на
шпиндела

15000

15000

15000

15000

Максимална скорост
на бърз ход (xyz)

61.0 м/минута

61.0 м/минута

61.0 м/минута

61.0 м/минута

20+1

20+1

18+1

18+1

Ход по оси xyz (мм)

Инструментален
магазин

Малки стругове и обработващи центри
за дребно серийно производство
office mill

Хоризонтално обработване
Новото поколение хоризонтални обработващи центри включва
широка гама от подобрения, които правят Haas HMC по-добри от
всякога. Инженерите са обмислили и прегледали всички аспекти на
машините – включително контрола на управлението, извеждането на
стружките и охлаждащата течност извън работното пространство,
като по този начин се осигурява улеснена бъдещата поддръжката
и сервизното обслужване на машината. Благодарение на това
машините са високонадеждни и с едно от най-добрите качества,
които можете да намерите на пазара.

mini mills

CM-1

MM

MM2

SMM

SMM2

TM-1

TM-1P

TM-2

TM-2P

TM-3

TM-3P

305·254·305

406·305·254

508·406·356

406·305·254

508·406·356

762·305·406

762·305·406

1016·406·406

1016·406·406

1016·508·406

1016·508·406

Обороти в минута на
шпиндела

30.000

6000

6000

10000

10000

4000

6000

4000

6000

4000

6000

Максимална скорост
на бърз ход (xyz)

19.2 м/минута

15.2 м/минута

15.2 м/минута

30.5 м/минута

30.5 м/минута

5.1 м/минута

10.2 м/минута

5.1 м/минута

10.2 м/минута

5.1 м/минута

10.2 м/минута

20 позиции

10 позиции

20 позиции

10 позиции

20 позиции

Не се предлага

10 позиции

None

10 позиции

Не се предлага

10 позиции

Ход по оси xyz (мм)

Инструментален
магазин

Малки стругове и обработващи центри
за дребно серийно производство
office
CL-1

Хоризинтални фрезови обработващи центри
Ход по оси xyz (мм)
A ос индексиране

EC-400

EC-500

EC-1600

EC-1600YZT

508·508·508

813·508·711

1626·1270·813

1626·1270·1016

1°

1°

Обороти в минута на
шпиндела

8 000

8 000

6000

6000

Обороти в минута на
шпиндела (опция)

12 000

12 000

10000

10000

Конус на шпиндела

40

40

50

50

Максимална скорост на
бърз ход (xyz)

25,4 м/минута

25,4 м/минута

13.7 м/минута

13.7 м/минута

Стандартен
инструментален магазин
Опционален
инструментален
магазин

24+1 странично
монтирани
40+1 или
70+1 странично
монтирани

24+1 странично
монтирани

30+1 странично
монтирани

30+1 странично
монтирани

70+1 странично
монтирани

50+1 странично
монтирани

50+1 странично
монтирани

toolroom mills

Максимална дължина на рязане
(мм)
Максимален диаметър на рязане
(мм)

125,7

Диаметър на патронника

Малки обработващи
центри за едносерийно
и дребносерийно
производство
Мини-фрезовите станове на Haas
Automation с високо ниво на представяне
са изключително надеждни.

toolroom
TL-1
TL-2
762

1219

406

406

210

254

Капацитет за прътов материал (мм)

25,4

Максимален диаметър на въртене
над тялото на машината (мм)

125,7

406

279

Максимален диаметър на въртене
над супорта

279

279

282

Преместване на x оста (мм)

305

203

203

Преместване на z оста (мм)

203

737

762

Максимална скорост на бърз ход
по ос X

19.2 м/минута

11,4 м/минута

11,4 м/минута

Максимална скорост на бърз ход
по ос Z

19.2 м/минута

11,4 м/минута

11,4 м/минута

Обороти в минута на шпиндела

6000

2000

2000

31,8

76,2

76,2

Цанга тип 5C с
резба

A2-6

A2-6

Отвор на шпиндела (мм)
Чело на шпиндела

Не носим отговорност за верността на техническата информация
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Въртящи маси
и делителни апарати
Въртящи маси и делителни апарати

Управление от следващо
поколение (NGC)

Пълната гама от въртящи маси на Haas включва множество специализирани продукти, които са
конструирани с цел повишаване на производителността. Гамата, която предлага Haas, включва модели като
HA5C с многопозиционни шпиндели, модели като T5C за 5-осно позициониране, както и двуосни въртящи
маси от тип люлка за пълна 5-осна обработка. Haas продължава да е лидер в производството на машини,
които повишават производителността посредством автоматизация на производството.

Нашето Управление от Следващо Поколение (NGC) е най-новата актуализация на
най-лесното за използване CNC управление в сектора на обработващите машини.
Съществено подобрихме потребителския интерфейс с по-постоянен и интуитивен опит
при навигиране, съществено подобрена е свързаността и изцяло нова е Системата за
визуално програмиране.
Стандартни характеристики
• 1 GB програмна памет
• Модул против пропадане на
шпиндела при прекъсване на
електрическото захранване
• Етернет връзка
• HaasConnect мобилен мониторинг

Конструирани от материали за работа при тежки условия и за надеждно функциониране през целия ден,
въртящите маси на Haas са бенчмаркът, с който всички останали се измерват. По-долу са посочени някои от
характеристиките, които превръщат ротационните продукти на Haas във високопроизводителни, като това
от своя страна ги прави продукти с най-висока стойност на пазара.

Надграждания по избор
• 32 GB или 64 GB програмна памет
• WiFi свързаност
• Система за Визуално Програмиране (VPS)
• Динамична координатна система (DWO)
• Управление спрямо върха на
инструмента (TCPC)

TRT-100

HRT-210

TRT-100

TRT-160

210 мм

100 мм

160 мм

0.001 до 100°/сек

0.001 до 1000°/сек

0.001 до 80°/сек

Резолюция

0.001°

0.001°

0.001°

Точност (±)

15 арксекунда

45 арксекунда

15 арксекунда

Повторяемост

10 арксекунда

30 арксекунда

10 арксекунда

Диаметър
Максимална
скорост

Haas Automation Ресурсен Център и
„Полезен съвет на деня“

Безжична интуитивна измервателна система
Съкратете времето за настройка като използвате Haas безжичната интуитивна измервателна система. Haas Безжичната
Интуитивна Измервателна Система (WIPS) предоставя насоки на оператора по време на процеса на настройка за работата с
шаблони, лесни за употреба. WIPS е способен да определя координатите на работните отклонения, да задава корекциите на
дължините на инструмента, да изпълнява контрол по време на процеса в рамките на програмата.

Haas техническият форум предоставя информация за
програмирането, настройките, параметрите, дава полезни съвети и
малки хитрости, както и препоръки за подходящите инструменти и
принадлежности, начини за работа с управлението на машината.
Бъдете в крак с последните полезни съвети и малки хитринки.

Ключови характеристики:
• Напълно интегриран с Haas управлението
• Лесни за разбиране цикли за настройване на инструмента и на работата
• Може да бъде използван за инспектиране по време на процеса, засичане на счупени
инструменти и защита срещу износване на инструменти

Haas Automation Ресурсен Център
diy.haascnc.com
Полезен съвет на Haas за деня
www.youtube.com/user/haasautomation

TRT-160
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Ползи:
• Съществено съкращава времето за настройки
• Не са необходими познания за G-кодиране или макро програмиране
• Може да намали брака чрез следене на износването на инструментите
или счупването им
• WIPS спестява по един час дневно за настройки
• Време за изплащане на инвестицията: 4.5 месеца
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Nakamura-Tome Прецизна Индустрия
Произведено в

Япония

NAKAMURA-TOME Прецизна Индустриятехнологиите, впрегнати в основните
машини RY CO.,LTD. са си извоювали
признание като “Прецизен струг с ЦПУ” и
“Прецизни машини като лидер в сектора на
обработващи центри”.

Супер машини за изпълнение на множество задачи

С машините на Nakamura-Tome се
обработват части/детайли, използвани
в ИТ сферата, като например твърди
дискове, оптични лещи, отпични конектори
и дисплеи с течни кристали. Освен с добре
усъвършенстваните технологии от последно
поколение Nakamura-Tome са решени да
запазят и клиентската удовлетвореност на
възможно най-високо ниво.

Капацитет

NTRX-300

NTRX-300L

NTJ-100

NTY3

NTY3-150

NTY3-250

NTX

NTJX

NTXL

Максимален капацитет на обръщане

640

640

175

200

225

225

390

245

320

Максимална дължина на обръщане (мм)

1150

1600

678

570

685

905,5

1100

1090

2000

1350

Максимум 1850
/мин 350

910

820

Максимум 970
/мин 200

1200

1400

1290

2300

71

L/R65,
Op.71,80,90

42
(51 & 65 op.)

42 / 51 / 65

L/R 51
Op.L65/R51

51 / 65 / 71

65 (71 op.)

51 (65 op.)

65 (71 & 90 op.)

Диаметър на патронника (мм)

254

210(8),254(10)

165

165

165(6)L/R

210 / 165

203

170

305

Плъзгащо преместване X (мм)

700

700

330

150

160.5

165

630/255/255

455/222

630/255/255

Плъзгащо преместване Z (мм)

1150

1625

1040

560

235

910

1150/375/375

1090/1005 (Z1/Z2)

Плъзгащо преместване Y (мм)

±125

250 ±125

±45

±32.5

±45

-61/+51, -51/+61

±80

+20/-50

Плъзгащо преместване B (мм)

1100

1550

710

620

770

945

1150

1008

Скорост на шпиндела (мин-1)

4500

3500

6000

6000

5000

5000

4500

6000

4500

15/11 kW

15/11 kW

11/7.5 kW

11/7.5 kW

15/11 kW

18.5/11 kW

22/18.5 kW

15/11 kW

22/18.5 kW

5000

4500

5000

5000

4500

6000

3500

11/7.5 kW

11/7.5 kW

18.5/11 kW

Разстояние между носа на
шпиндела (мм)
Капацитет за прътов материал (мм)

Преместване на
оста

Ляв шпиндел, Двигател на ляв шпиндел
десен
шпиндел
Скорост на шпиндела

Шпиндел на
инструмента

3500

Двигател на десния шпиндел

15/11 kW

15/11 kW

22/18.5 kW

11/7.5 kW

22/18.5 kW

Скорост на шпиндела (мин-1)

8000
(12000 op.)

45-8000,
45-12,000

8000
(12000 op.)

8000
(12000 op.)

8000
(12000 op.)

Ствол на режещ инструмент

HSK-A63
(Capto C6 op.)

HSK-A64

CAPTO C6
(HSK-A63 op.)

CAPTO C6
(HSK-A63 op.)

CAPTO C6,
HSK-A63, KM63

40 / 60 / 80 / 120

40, op
60 / 80 / 120

24 (40, 80,
120 op.)

40 (80, 120 op.)

40 (80, 120 op.)

Максимален диаметър на
инструмента (мм)

90 (130)

90

90 (120)

70 (90)

90 (120)

Максимална дължина на инструмента (мм)
/ максимално тегло на инструмента (кг)

300 / 12

300 / 12

300 /8

280 / 8

300 / 8

вид Брой на инструментите в запас

Брой на кулите
Скорост на шпиндела (мин-1)
Горна кула

Вид на главата на кулата/ Брой на
индексните положения

За подробности, моля, посетете адреса:

www.nakamura-tome.co.jp

2

2

2

6000

6000

5000

6000

Мощност на задвижвания двигател

7.1/2.2 kW

7.1/2.2 kW

5.5/3.7 kW

5.5/3.7 kW

Брой на станциите със задвижвани
инструменти

12

12

12

12x2

Брой на кулите

1

1

1

1

2

1

1

6000

6000

5000

6000

3600

6000

3600

Вид на главата на кулата/ Брой на
индексните положения

Dodecagonal / 24 Dodecagonal / 24

24

Dodecagonal / 24 Dodecagonal / 24 Dodecagonal / 24 Dodecagonal / 24

Мощност на задвижвания двигател

7.1/2.2 kW

7.1/2.2 kW

5.5/3/7kw

5.5/3.7 kW

5.5/3.7 kW

5.5/3.7 kW

5.5/3.7 kW

Брой на станциите със задвижвани
инструменти

12

12

12

12

12

12

12

Smart-X

Брой на кулите
Долна кула

1

Dodecagonal/24 Dodecagonal/24 Dodecagonal/24 Dodecagonal/24

Скорост на шпиндела (мин-1)
Долна кула

±80

Подово пространство (дължина x
ширина x височина) мм
Тегло на машината (кг)

19"

Smart-X

19"

19"

19"

19"

19"

4932 x 3670 x
2600

5440x 2670x
2615

3799 x 2100 x
2565

2780 x 2070
x 1930

5350 x 3350 x
2395

5875 x 3568
x 3150

4718 x 2922 x
2445

3673 x 8510 x 3171

10000

9000

14425

20000

14000

28000

Не носим отговорност за верността на техническата информация
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Компактни машини за
изпълнение на множество задачи
Изпълнение на
множество задачи
Компактни машини

WT-100
Максимален диаметър на
завъртане/Максимална дължина
на завъртане (мм) обръщане (мм)
Разстояние между носа на
шпиндела (мм)
Капацитет

Преместване на
оста

190 / 503

Разстояние между носа на
шпиндела (мм)

WT-250 II

WY-250*

225

190 / 515

250 / 555

225 / 580

565

Максимум 800 /
мин 200

Максимум 885 /
мин 265

Максимум 870 /
мин 255

Максимум 820 /
мин 200

Максимум 850 /
мин 200

WY-250 L*
225 / 910

WT-300
270 / 780
Максимум 1100 /
мин 250

Максимум1200 /
мин 255

42 / 51 / 65

51 / 65 op.

51 / 65 opt.

L 65 / R 51

L 65 / R 51

L 65 / R 51

L 65 / R 51

Диаметър на патронника (мм)

165

165

165(6) L/R

165

215 / 165

210 / 165

210 / 165

305

Плъзгащо преместване
X1/X2 (мм)

135 / 135 мм

135

160.5

167.5 / 167.5

195 / 195

160.5 / 160

160.5 / 160

195 / 195

Плъзгащо преместване
Z1/Z2/B (мм)

503 / 503 / 525

588 / 578

160.5

515 / 515 / 600

600 / 600 / 620

580 / 580 / 620

910 / 910 / 945

780 / 780 / 850

Плъзгащо преместване
Y горна кула (мм)

±31

Y1.Y2 ±45,Y3 ±35мм

±35

±41

±31 / ±31

650

6000

6000

5000 / 4500

5000 / 4500

4500

11/7.5 kW 75.4/38.6
Nm

11/7.5 kW 75.4 Nm

15/11 kW

15/11 kW

18.5/15 kW

11/7.5 kW
75.4/38.6 Nm

11/7.5 kW*75.4 Nm

11/7.5 kW

11/7.5 kW

1

1

1

6000

6000

5000

24 позиционна
револверна глава

24 позиционна
револверна глава

24 позиционна
револверна глава

Мощност на задвижвания
двигател и въртящ момент

7.1/2.2 kW

7.1/2.2 kW

Брой на станциите със
задвижвани инструменти

12

12

Скорост на шпиндела (мин-1)
Двигател на ляв шпиндел
Двигател на десния шпиндел

Вид на главата на кулата/ Брой
на индексните положения

Брой на кулите

12

±50 / -50 , +20

±50 / -50 ,+20

4500

4500

4500
15/11 kW

15/11 kW 120/120 Nm

15/11 kW*Максимум
120 Nm

15/11 kW

SC-200L

SC-250

SC300

SC-300L

SC-450

SC-450L

SC-450LL

340

340

432

410

300

350

350

465

480

480

Максимална дължина на
обръщане (мм)

300

570

330

530

500

600

1100

785

1520

2520

Разстояние между носа на
шпиндела (мм))

427

760

509

509

689

713,5

1213

1050

1752

2752

Капацитет за прътов
материал (мм)

Преместване на
оста

Ляв
шпиндел,
десен
шпиндел

65 (71 op.)

65 (71 op.)

65

65

51 (65 op.)

71 (80 op.)

71

80

81

165,5

Диаметър на патронника
(мм)

203

203

203

203

254

254

254

305

305

450

Плъзгащо преместване
X (мм)

228

228

277

277

177

222

222

315

322

322

Плъзгащо преместване
Z (мм)

320

585

365

580

550

635

1135

825

1610

2610

Плъзгащо преместване
Y (мм)

±41

±41

±41

±41

±41

±45

±45

±70

±75

±75

Скорост на шпиндела
(мин-1)

4500

4500

4500

4500

5000

3500

3500

2500

2500

1200

Двигател на шпиндел

15/11 kW

15/11 kW

11/7.5 kW

11/7.5 kW

15/11 kW

22/18.5 kW

22/18.5 kW

30/22 kW

30/22 kW

30/30 kW

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6000

6000

6000

6000

24 позиционна
револверна глава

24 позиционна
револверна глава

24 позиционна
револверна глава

5.5/3.7 kW

5.5/3.7 kW

12

12

Скорост на шпиндела
(мин-1)

1
6000

6000

6000

6000

3600

3600

3600

3600

3600

3600

12 позиционна
револверна
глава

12 позиционна
револверна
глава

12 позиционна
револверна
глава

12 позиционна
револверна
глава

12 позиционна
револверна
глава

12 позиционна
револверна
глава

12 позиционна
револверна
глава

12 позиционна
револверна
глава

12 позиционна
револверна
глава

3600

Мощност на задвижвания
двигател и въртящ момент

2.2/1.5 kW

5.5/3.7 kW

5.5/3.7 kW

3.7/2.2 kW

5.5/3.7 kW

5.5/3.7 kW

5.5/3.7 kW

5.5/3.7 kW

5.5/3.7 kW

24 позиционна
револверна глава

24 позиционна
револверна глава

Брой на станциите със
задвижвани инструменти

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

5.5/3.7 kW

5.5/3.7 kW

5.5/3.7 kW

Диаметър на втулката /
Ход на втулката (мм)

70 / 80

80 / 80

80 / 80

80 / 80

80 / 80

90 / 100

90 / 100

760 (stroke)

1490 (stroke)

2025 (stroke)

12

12

12

Шпилка на втулката

MT-4

MT-4

MT-3

MT-3

MT-4

MT-5

MT-4

MT-4

MT-5

MT-5

165 / 34

165 / 42

215 / 51

215 / 51

215 / 51

1

1

1

6000

6000

6000

6000

6000

6000

3600

24 позиционна
револверна глава

24 позиционна
револверна глава

24

24 позиционна
револверна глава

24 позиционна
револверна глава

24 позиционна
револверна глава

24 позиционна
револверна глава

24 позиционна
револверна глава

Мощност на задвижвания
двигател и въртящ момент

7.1/2.2 kW
16/8 Nm

7.1/2.2 kW
16/8 Nm

5.5/3/7kw

5.5/3.7 kW
24/16 Nm

5.5/3.7 kW

5.5/3.7 kW
24 Nm

5.5/3.7 kW
24 Nm

5.5/3.7 kW

Брой на станциите със
задвижвани инструменти

12

12

12

12

12

12

12

12

Панел за управление

19"

19"

Smart-X

19"

19"

19"

19"

2300 x 1620
x 1940

2395 x 2780
x 2070

3674 x 2264
x 1885

4059 x 2314 x 2225

4436 x 2674
x 2395

4900 x 2580
x 2395

4230 x 2518
x 2266

5650

7400

8900

8700

12000

13000

14000

* също така се предлага като супер-фреза
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SC-200

12 позиционна
револверна
глава

1

Тегло на машината (кг)

AS-200L

Вид на главата на кулата/
Брой на индексните
положения

1

Подово пространство (дължина
x ширина x височина) мм

AS-200
Максимален въртящ
диаметър

Брой на кулите

18.5/11 kW 225/185 18.5/11 kW Максимум
Nm
225 Nm

1

Вид на главата на кулата/ Брой
на индексните положения

Капацитет

±60 / ±40

1

Скорост на шпиндела (мин-1)

Обща
информация

WT-150*

42

Скорост на шпиндела (мин-1)

Долна кула

WY-150

Капацитет за прътов материал
(мм)

Брой на кулите

Горна кула

175 / 588

Максимум 735 /
мин 210

Плъзгащо преместване
Y1/Y2 (мм)
Ляв
шпиндел,
десен
шпиндел

WY-100

Горна
кула

Центрираща
глава

Размер на патрона /
Капацитет за прътов
материал (мм)
Подшпиндел

Скорост на шпиндела
(мин-1)

6000

5000

6000

5000

3500

3500

Двигател на шпиндел

7,5 / 5,5 kW

5.5/3.7 kW

7.5/5.5 kW

11/7.5 kW

11/7.5 kW

11/7.5 kW

800

615 / 220

800 / 220

780 / 280

810 / 310

810 / 310

1650 x 1600
x 1850

1650 x 1600
x 1850

2330 x 1855
x 1800

2771 x 1884
x 1965

2598 x 1671
x 1851

3202 x 1735
x 1950

3702 x 1735
x 1950

3786 x 1975
x 2100

3786 x 1975
x 2184

6530 x 2165
x 2213

3200

5000

3780

5000

3800

4600

5200

7500

9000

15000

1/2/3

1/2/3

1/2/3

1/2/3

1/2/3

1/2

1/2

1/2

Distance between spindle
nose (max / min) mm
Обща
информация

Опции

Подово пространство
(дължина x ширина x
височина) мм
Тегло на машината (кг)

1

Не носим отговорност за верността на техническата информация

Опции: 1= центрираща глава, 2 =y-ос, 3 = под-шпиндел
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Обработваща машина
с превъзходно качество
Японска технология

Вертикално
обработване

MATSUURA MachineryCorporation е основана през 1935 във Фукуи, Япония. Това е семейна
компания, която в момента се ръководи от трето поколение подред. Името MATSUURA
понастоящем е синоним на бързото и прецизно обработване на всички видове части

Пионери в областта на вертикалните
обработващи машини са машините на Matsuura. Те са с богата историята и наследството,
което ги прави несравними сред световните
производители.

Една от целите, ръководещи MATSUURA, е разработването и производството на машини,
които са по-бързи, евтини и прецизни. Това е една от основните причини, която помага на
дружеството успешно да удовлетворява постоянно променящите се нужди на взискателните
клиенти.
За по-подробна информация, моля, посетете:

www.matsuura.co.jp

Вертикални обработващи центрове

Преместване

Хибриден метален
3D-принтер
Lumex Avance-25 е единична машинна платформа, която
включва оптичен лазер за последно поколение метално
слепване и обработващ център за изпълнение на фрезоване с
висока точност и скорост. За конвенционалното производство
на бои за отливки са необходими умения на високо ниво, като
например разделяне на заготовките за отливки, обработване
на електрическия разряд заедно с електродно конструиране
за образуване на дълбоки ребра и подреждане на вътрешните
водни тръби.
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VX-1000

VX-1500

V.PLUS-500

V.PLUS-800

Преместване x (мм)

1020

1524

550

800

Преместване y (мм)

610

700

410

550

Преместване z (мм)

610

610

460

500

Работна
повърхност

(мм)

1200 x 600

1700 x 700

860 x 400

1150 x 550

Товароносимост

(кг)

500

2.000

400

500

Шпиндел

Скорост на шпиндела
(мин-1)

15000

15000

15000

12000

10000, 20000

20000, 30000

По избор

Максимална
скорост на
бърз ход

Инструменти

по ос X (м/мин)

40

36

36

50

по ос Y (м/мин)

40

36

36

50

по ос Z (м/мин)

36

36

30

30

30: BT40

48: BT40

30: BT40

30: BT40

48: BT40, 60: BT40

60: BT40

Серия 31i

Серия 31i

Брой на инструментите
По избор
По избор
Fanuc

NC система

40: BT40, 80: BT40

Matsuura

G-Tech 30i

G-Tech 30i

Matsuura

G-Tech 840Di

G-Tech 840Di
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Хоризонтални
Обработващи Центрове
Хоризонтално
обработване
Всички серии от машини на Matsuura H.Plus се
предоставят заедно с безброй много конфигурации на
палитри, шпиндели и ATC
- адаптирани спрямо вашия процес и работно
натоварване – с доказана надеждност и изключително
представяне, които са стандарт.

5-осев
Известни по целия свят в множество различни сектори
благодарение на представянето, надеждността, точността и
неподражаемата си производителност, Matsuura 5-осевите
продукти са водещи в областта през последните 20 години.

Хоризонтални
обработващи центрове
H.Plus-300
Максимален
работен размер

Преместване

H.Plus-400

H.Plus-405

H.Plus-500

H.Plus-630

ø 630 x H900

ø 700 x H850

ø 850 x H1050

ø 1050 x H1115

ø 1050 x H1115

Преместване x (мм)

500

560

660

800

1050

1050

Преместване y (мм)

560

640

660

800

920

920

Преместване z (мм)

500

640

660

800

990

990

Максимален
работен размер

Преместване

Работна
повърхност

(мм)

300 x 300

400 x 400

500 x 500

500 x 500

630 x 630

800 x 800

Товароносимост

(кг)

250

400

400

750

1.200

1.060

15000 (BT40)

15000 (SK40)

12000 (BT40)

12000 (BT50)

12000 (BT50)

12000 (BT50)

Преместване

20000 (BT40), 30000
(BT40)

20000

20000 (BT40), 30000
(BT40)

15000

10000 (BT50), 15000
(BT50)

10000 (BT50),
15000 (BT50)

Товароносимост

по Х ос (м/мин)

60

60

60

60

60

60

по Y ос (м/мин)

60

60

60

60

60

60

по Z ос (м/мин)

60

60

60

60

60

60

Скорост на шпиндела
(мин-1)
Шпиндел
По избор

Максимална
скорост на бърз ход

Брой на инструментите
По избор

51: BT40

60

51: BT40

60: BT50

60: BT50

60: BT50

120 / 150 / 180 / 210 /
240: BT40

60 – 330

120 / 150 / 180 / 210 /
240: BT40

120: BT50,
150 / 180 / 210 / 240:
BT50

120: BT50,
150 / 180 / 210 / 240:
BT50

120: BT50, 1
50 / 180 / 210 / 240:
BT50

2

2

2

2

2

2

По избор

5 / 11 / 15 / 17

6 / 12

6 / 10 / 17

5 / 10 / 17

6 / 17

6 / 17

Matsuura

G-Tech 30i

G-Tech 30iB

G-Tech 30i

G-Tech 31iB

G-Tech 30i

G-Tech 30i

Инструменти
По избор

Палитри

Брой на палитрите по
избор

Работна повърхност

NC система
G-Tech 840Di

G-Tech 840DI

G-Tech 840Di

G-Tech 840Di

G-Tech 840Di

MX-520

MX-850

MAM72-35V

MAM72-63V

MAM72-100H

ø 420x300

ø 520 x H350

ø 760 x H450

ø 350 x H300

ø 720 x H450

ø 1000 x H770

Преместване x (мм)

435

630

900

550

760

1050

Преместване y (мм)

465

560

780

440

845

920

Преместване z (мм)

560

510

650

580

660

960

ø 250

ø 300

ø 500

ø 130

ø 500

630x630

ø 500

ø 700

-125~ +10/360

-125 ~ +10/360

-125 ~ +10/360

-125 ~ +65/360

-120 ~ +120/360

-120 ~ +30/360

(мм)

(мм)
По избор
A/C (deg)

80

200

500

60

400

780

Скорост на шпиндела
(мин-1)

(кг)

15000

12000 (BT40)

12000 (BT40)

12000 (BT40)

12000 (BT40)

12000 (BT50)

По избор

20000

20000 (BT40)

Шпиндел

15000 (BT40), 20000 15000 (BT40), 20000 12000 (BT50), 20000 10000 (BT50), 15000
(BT40)
(BT40)
(BT40), 30000 (BT40)
(BT50)

Бърз x (м/мин)

40

40

40

60

60

60

Максимална скорост
на бърз ход
Бърз y (м/мин)

40

40

40

60

60

60

Бърз z (м/мин)

40

40

40

60

60

50

Брой на инструментите
По избор

30

60: BT40

60: BT40

60: BT40

51: BT40

60: BT50

60/90

90

90

120 / 160 / 200 / 240 /
280 / 320: BT40

120 / 150 / 180 / 210 /
240: BT40

120 / 150 / 180 / 210 /
240: BT50

2

2

2

32 / 40

6 / 18 / 17

6 / 17

G-Tech 31i

G-Tech 30i, G-Tech
840Di

G-Tech 30i

Инструменти

По избор

Палитри
Matsuura

MX-330

H.Plus-800

ø 530 x H760

(мм)

5-осеви обработващи центрове

Брой на палитрите по
избор
По избор

G-Tech 840Di
NC система

Matsuura

G-Tech 31i

G-Tech 31i

G-Tech 31i

Не носим отговорност за верността на техническата информация
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Швейцарски производител на
обработващи машини
Tornos са специализирани в областта на производството на
машини, конструирани за производството на детайли, за които е
необходима изключителна прецизност и качество. Независимо дали
става дума за обработване на прости детайли или такива с висока
степен на сложност, при малки или големи количества, машините
на Tornos предлагат решение, което ще отговори на нуждите Ви!
Дружеството разполага със световна търговска и сервизна мрежа.
Tornos произвежда основно следните продукти:
• CNC стругови машини с единичен шпиндел и плъзгаща се 		
шпинделна глава за обработка на детайли с диаметър,
по-малък от 38 мм.
• Машини с множество шпиндели и цифров или камерен контрол за
обработка на детайли до 32 мм в диаметър.
За подробна информация, моля посетете:

SwissNano 4/6

Основен
шпиндел

Максимален капацитет на пръта

мм

4

Стандартна дължина на детайла с
фиксирана втулка на направляващата

мм

28

Мощност на шпиндела (номинална/
максимална)

kW

1/2

Въртящ момент (номинален/максимален)

Nm

0.65 / 2

Брой на инструментите по втулката на
направляващата

7

Сечение на въртящия инструмент

8x8

Положения на радиалните въртящи се
инструменти (по избор)
Скорост на въртене на инструмента

2
t/
мин

8000
3x ø 16

Брой на положенията на инструмента
Положения на въртящите се инструменти
Държач на Максимален капацитет на пръта
втулката на
направлДължина на вмъкване на детайла в
яващата
насрещния шпиндел

Обща
информация

3

Поизведено в

Швейцария

www.tornos.com

мм

4

мм

26

Скорост на въртене на шпиндела

t/
мин

16000

Мощност на шпиндела (номинална/
максимална)

kW

1/2

Подово пространство

мм

1800 x 650 x 1575

Тегло

кг

700

SwissNano
SwissNano бе така конструиран, че да отговаря на изисквания за
малки детайли, за които е необходима много висока прецизност.

SWISS ST 26
Main

Counter
23 (25.4)

Максимален капацитет на пръта

мм

23 (25.4)

Стандартна дължина на детайла с
фиксирана втулка на направляващата

мм

220

Скорост на въртене на шпиндела

rpm

10000

10000

Изходяща мощност на шпиндела

kW

9.5 (11)

9.5 (11)

Максимален постоянен въртящ момент

Nm

17

17

Време на спиране на шпиндела

sec

0,9

0,9

Капацитет за пробиване на мека стомана

мм

10

10

M10

M10

Шпиндел

Капацитет за скосяване на мека стомана
Брой на положенията на инструмента

18

Напречно сечение на въртящите се
инструменти

8

Положения на въртящите се инструменти
Tool Platen

Скорост на въртене обороти в минута

rpm

6000

Изходяща мощност на въртящия се
инструмент

kW

0,75

Капацитет на инструмента за пробиване на
стоманата/въртящия се инструмент

мм

8

Въртящ се инструмент/инструмент за
скосяване на стоманата
Обща
информация
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Подово пространство
Тегло

M6
мм
кг

2300 x 1300 x 1700
3300

Многошпинделни
швейцарски
стругови автомати
MultiSwiss е връзката между многошпинделните
стругови автомати и едношпинделните
машини. MutliSwiss разполага с шест шпиндела,
които използват високомоментен мотор за
да позиционират шпинделният барабан.
Високата скорост на мотора постига времена за
обработка равни на времената,които постигат
гърбичните многошпинделни стругови
автомати.

MultiSwiss 6x16
Капацитет за прътов
материал (мм)
Максимална дължина на
детайла

4-16 мм
40 мм

Брой на линейните оси

14

Y ос (опция)

1

Брой на C осите

7

Максимална скорост на
въртене на шпиндела

8000 rpm

Максимална мощност на
мотора на шпиндела

5.6 kW

Максимален въртящ
момент на шпиндела

7.5 Nm

Максимален брой на
инструментите

18
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Швейцарски производител на
обработващи машини
EvoDECO
Swiss GT 13

Swiss GT 26

Swiss GT 26 B

Максимален диаметър

13 мм

25.4 мм

25.4 мм

Брой на линейните оси

6

6

6

Брой на C осите

2

2

2

B ос

–

–

Да

Брой на независимите
инструментални системи

2

2

2

Общ брой на положенията
на инструментите

20

40

36

36

12

14

16

2170 x 1140 x 1890

2710 x 1270 x 1990

2710 x 1270 x 1990

2800

3550

3550

Подово пространство
Тегло кг

Най-производителните и мощни машини на пазара.
• Уникална производителност благодарение на 4 независими инструментални
системи, мощност на двигателя.
• Гъвкавост, която прави възможно производството на най-сложните детайли
благодарение на модулната система за инструменти
• B ос (EvoDECO 16)

EvoDECO 10/10

SwissGT
Автоматични стругови машини с пълен пакет от стандартно оборудване на конкурентна цена. Проста и
ергономична, Swiss GT гамата предоставя лесен достъп до всички положения на инструментите. Лесна е за

Шпиндел

употреба и поддръжка благодарение, в частност, на нейния блок за автоматично смазване, табла от метални
стружки и тиган за мазнини, който е с голям обем и може да се сваля.

SwissDT

Максимален диаметър

Swiss DT 26

Swiss CT 20

13 мм

25.4 мм

20 мм

EvoDECO 20

EvoDECO 32

Main

Counter

Main

Counter

Main

Counter

Main

Counter

Main

Counter

Main

Counter

10

10

10

10

16

16

16

16

25,4

25,4

32

16

Стандартна дължина на
детайла с втулка на въртящата се
направляваща

мм

100

100

100

100

180

150

180

150

200

150

240

150

Скорост на въртене на шпиндела

rpm

14000

14000

14000

14000

12000

12000

12000

12000

10000

10000

8000

12000

Изходяща мощност на шпиндела

kW

6.5 / 10.1

5.1 / 7

6.5 / 10.1

5.1 / 7

9.8 / 12

9.8 / 12

9.8 / 12

9.8 / 12

9.5 (12.8)

9.5 (12.8)

9.5 (12.8)

9.8 / 12

Максимален постоянен въртящ
момент

Nm

4.8 / 6.5

3.4 / 4.8

4.8 / 6.5

3.4 / 4.8

12.1 / 15.8

12.1 / 15.8

12.1 / 15.8

12.1 / 15.8

15.1 (20.4)

15.1 (20.4)

15.1 (20.4)

12.1 / 15.8

Време на спиране на шпиндела

sec

0,5

0,5

0,5

0,5

0,7

0,7

0,7

0,7

1

1

0,8

0,7

Капацитет за пробиване на мека
стомана

мм

6

6

6

6

10

10

10

10

14

14

14

10

M6

M6

M6

M6

M10

M10

M10

M10

M12

M12

M12

M10

Напречно сечение на въртящите
се инструменти
Положения на въртящите се
инструменти

Swiss DT 13

EvoDECO 16/8

мм

Брой на положенията на
инструмента

Държач на
втулката на
направляващата

EvoDECO 16/10

Максимален капацитет на пръта

Капацитет за скосяване на мека
стомана

Swiss DT гамата на стругове от швейцарски тип е конструирана по такъв начин, че да отговаря на
различните изисквания на типичните дълго и късо струговани части.

EvoDECO 10/8

8/2 x 4

8/2 x 4

10/2 x 5

10/2 x 5

10 (5+5)

10 (5+5)

8x8

8x8

12 x 12 / 12.7 x 12.7

12 x 12 / 12.7 x 12.7

16 x 16

16 x 16

4

4

6/2 x 3

6/2 x 3

6 (4+2)

6 (4+2)

Скорост на въртене обороти в
минута

rpm

12000

12000

8000

8000

8000

8000

Изходяща мощност на въртящия
се инструмент

kW

1,1

1,1

0.55 / 1.1

0.55 / 1.1

1.5 - 2.2

1.5 - 2.2

Капацитет на инструмента
за пробиване на стоманата/
въртящия се инструмент

мм

4

4

8

8

8

8

M4

M4

M6

M6

M6 - M8

M6 - M8

Въртящ се инструмент/инструмент
за скосяване на стоманата

Брой на линейните оси

5

5

5

Брой на положенията на
инструмента

Брой на C осите

2

2

2

Положения на въртящите се
инструменти

2

Скорост на въртене обороти в
минута

rpm

12000

8000

6000

6000

Изходяща мощност на въртящия
се инструмент

kW

1,1

0.55 / 1.1

1.5 - 2.2

1.5 - 2.2

Капацитет на инструмента
за пробиване на стоманата/
въртящия се инструмент

мм

4

8

8

8

M4

M6

M6

M6

Брой на независимите
инструментални системи
Общ брой на положенията
на инструментите
36
Подово пространство
Тегло кг

2
21

2
22

26

7

8

10

2122 x 870 x1720

2166 x 1300 x 1720

2050 x 1270 x 1670

2300

2400

2400

Крайна
приставка

Въртящ се инструмент/инструмент
за скосяване на стоманата
Обща
информация

3

4

4

4

3

3

3

3

Подово пространство
(дължина х височина x ширина)

мм

1870 x 1140 x 1850

1870 x 1140 x 1850

2135 x 1250 x 2004

2135 x 1250 x 2004

2289 x 2070 x 2300

2289 x 2070 x 2300

Тегло

кг

1650

1650

2700

2700

3500

3500

Не носим отговорност за верността на техническата информация
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SHW Werkzeugmaschinen
SHW Werkzeugmaschinen GmbH е един от водещите производители в света на машини с подвижна колона и е
международно признат специалист в областта на машинното обработване. Сред артикулите, произвеждани
от нашите машини, можем да споменем големите части за конструиране на машини и фабрики, за големи
дизелови двигатели, за турбини и екологична технология. Главата на всяка машина и сърцето на всяка
фабрика е съсредоточено в SHW фрезовата глава. Цялата наша експертиза може да бъде открита тук – като
така гарантираме безкомпромисната прецизност, от която нашите клиенти се нуждаят.
За подробна информация, посетете:

Произведено в

Power Bridge
Зона на
обработване/
премествания

X-ос (надлъжна)

10,000 to
50,000 мм

Y-ос (хоризонтална)

3,100/4,100/
5,100 мм

Z-ос (вертикална)

Скорости

shw-werkzeugmaschinen.de

1,800 мм

Подаване на Y-, Z-оста

2 до 36,000
Мм/мин

Подаване на X-оста

2 до 36,000
Мм/мин

Сила на подаване

Бързо
подаване

Y-, Z-ос

до 3 kN
2 до 30,000 м/минута
2 до 36,000
Мм/мин

X-ос

Ускорение

2,0 m/s2

Мощност на
задвижване

в бъдеще до 80 kW

Обхват на
скоростта

22 до 5,00 rpm

Смяна на
инструмента

Зона на
обработване/
премествания

Зона на
притискане

Преместване x-ос
(хоризонтално надлъжно)
Преместване y-ос
(вертикално)
Преместване z-ос
(хоризонтално напречно)

Държач на
инструмента
Смяна на
инструмента
Система за
хващане

UniSpeed

PowerSpeed

PowerSpeed

UniForce

7

5

6

6

7/8

2000 (3000)

6000

2000 - 30000

3000 - 30000

3000 - 40000

8000 - 40000

Преместване y-ос
(вертикално)

1300

1600

1300 - 2600

2100 - 3100

1600 - 4100

3100 - 5100 (6100)

Преместване z-ос
(хоризонтално напречно)

1300

1300

до 1300

до 1500

до 1600

до 1800

Автоматична универсална
фрезова глава на
ортогоналната конструкция

A-ос 180°

A-ос 180°

A-ос 180°

A-ос 180°

A-ос 180°

A-ос 180°

Шарнирен обхват
(стандартен)

C-ос 360+

C-ос 360+

C-ос 360+

C-ос 360+

C-ос 360+

C-ос 360+

стъпки от 1°

стъпки от 1°

стъпки от 1°

стъпки от 1°

стъпки от 1°

стъпки от 1°

4100 до
8100 мм
до 2000 мм

2–20,000
Мм/мин

Фрезова глава

По избор
Основен
задвижващ
механизъм

SK 50 BIG-PLUS
HSK 100 A DIN 69893

Преместване x-ос
(хоризонтално надлъжно)

Сегментиране със

до 2 m/s²

22–5,000 rpm

По избор

Зона на
обработване/
премествания

до 20,000
Мм/мин

до 90 kW

Държач на инструмента

Смяна на
инструмента

UniSpeed

Според изискванията на
клиента

Обхват на
скоростта

Siemens 840 DSL
Напълно автоматична смяна
на инструментите посредством
5-осев индустриален робот

5 / 5T / 6 / 6T

Ротационна маса

Мощност на
задвижване

CNC система

8000 до
50000 мм

Според изискванията на
клиента

Ускорение

HSK 100 A, SK 50, BIG-Plus

PowerForce 8

Твърда маса

Подавания X, Y, Z
Подавания и
Максимална
скорост на бърз Rapid movements X, Y, Z
ход подавания

Скорост на
движение

Мощност на задвижване

CNC система

Държач на
инструмента

ATC

обратно положение обратно положение обратно положение обратно положение обратно положение обратно положение
А- и C-ос
А- и C-ос
А- и C-ос
А- и C-ос
А- и C-ос
А- и C-ос
до 44

до 44

до 55

до 63

до 63 (75)

Обхват на скоростта

до 8000

до 8000

до 8000

до 8000

до 5000

до 5000

Скорости на подаване и
Максимална скорост на бърз
ход премествания (X,Y,Z)

до 30000

до 30000

до 30000

до 30000

до 36000 (x)

до 36000 (x)

до 150
За специални инструменти и
такива с прекомерно големи
размери

UniForce

до 36

Ускорение на линейната ос
Брой на джобовете

Германия

CNC система
Държач на инструмента
По избор
Брой на джобовете

2

2

до 5

до 5

до 2

до 2

Siemens или
Heidenhain

Siemens или
Heidenhain

Siemens или
Heidenhain

Siemens или
Heidenhain

Siemens или
Heidenhain

Siemens или
Heidenhain

SK 50 BIG PLUS

SK 50 BIG PLUS

SK 50 BIG PLUS

SK 50 BIG PLUS

SK 50 BIG PLUS

SK 50 BIG PLUS

HSK 100 A DIN 69893 HSK 100 A DIN 69893 HSK 100 A DIN 69893 HSK 100 A DIN 69893 HSK 100 A DIN 69893 HSK 100 A DIN 69893
48, 66, 90, 120, 150

48, 66, 90, 120, 150

48, 66, 90, 120, 150

48, 66, 90, 120, 150

48, 66, 90, 120, 150

48, 66, 90, 120, 150

Не носим отговорност за верността на техническата информация
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Тексимп спонсорство
Ние подкрепяме Виктория Голубич
Виктория Голубич е професионална швейцарска тенисистка. Майка й, Вукица Голубич, е родена в Сърбия, а баща й, Игначие Голубич, е роден в
Хърватия; и двамата понастоящем са швейцарски граждани. Виктория има сестра, Наталия, и двама братя, Кристиян и Давид. Тя започва да играе
тенис на петгодишна възраст; сестра й е играела тенис и цялото семейство били почитатели на тениса. Любимата й настилка е твърдата; любимият
й удар е бекхенд. Нейният тенис-идол, докато е растяла, е била Моника Селеш. Тя говори немски, английски, сръбски и хърватски. От 2014 Виктория е
член на швейцарския Фед Къп отбор. Тя печели първата си WTA титла в Гщаад Швейцария, тази година.

First ATP victory in Gstaad, Switzerland

Основни моменти от 2016
Мелбърн (Голям шлем):
Основен жребий за квалификацията
Полуфинал за Фед Къп на Швейцария
срещу Чешката Република:
2 победи на сингли срещу Каролина Плишкова (WTA 18) и
Барбара Стрицова (WTA 33)
Френч Оупън (Голям шлем):
Победа в първи кръг
WTA Хертогенбош, Нидерландия:
Четвърт-финал WTA
WTA Гщаад, Швейцария:
Победа в турнира
US OPEN (Голям шлем):
Основен жребий за преките квалификации

За подробности, посетете:

www.viktorijagolubic.com

Виктория Голубич
Местожителство:
Дата на раждане:
Месторождение:
Височина:
Тегло:
Играе с:
Статус:

Цюрих, Швейцария
16-ти октомври 1992
Цюрих, Швейцария
5' 7" (1.69 м)
141 фунта (64 кг)
дясна ръка (бекхенд с една ръка)
професионалист

58 WTA класиране на сингли
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Вътрешнофирмена
технология на Тексимп
Нашите 16 висококвалифицирани технолози ще обучат вашите оператори за
програмирането и експлоатацията на обработващия инструмент след закупуване, и
ще продължат да предоставят подкрепа ад хок, за да отговорят на вашите изисквания.
Също така можем да ви предложим цялостно и адаптирано изчисляване на
производствените разходи във всеки един момент.
Силните страни на Тексимп ни отличават от конкурентите ни. Благодарение на
нашата „специализирана експертиза и богата технологична гама от един доставчик“,
ние ви предоставяме възможност да се сдобиете с пълна и цялостна производствена
технология, включително:
• Програми
• Списъци с инструменти
• Предложение за калибри и фитинги
• Време за производство на частите от чертеж или празни листове
• Първоначални изпитвания на части
• Обучителни сесии

Вижте нашия Youtube-канал:
www.youtube.com/user/teximpsa

„ноу-хау, прецизност итясно

специализирана

са нашите

технология

силни страни“

Oswald Oettl, Head of Technology, Teximp SA

Нашето технологично поделение оказва подкрепа на клиентите
ни по време на всяка стъпка по пътя, от избора на машина до
оптимизирането на процесите.
Нашите технолози оказват подкрепа на персонала от обучението до
необходимите настройки. Обучението може да се проведе в някой
от нашите центрове или в помещенията на клиента. Участниците в
обучението може да се насладят на съвременните пространства и
обучителни материали от последно поколение, включително Haas
симулатори.
Изчисленията на времетраенето на работите и програмните
оптимизации може да бъдат реализирани с използването на
конвенционални методи или на CAD/CAM. Ние работим с нашите
клиенти, за да развием и реализираме решения, които са
специфични за клиентските процеси.
Ние вдъхваме живот на вашите производствени изисквания
посредством портални решения, товарене и
разтоварване, ръководено от роботи, палетизиране и
одри хидравлично задвижвани патрони.
Нашият екип очаква с нетърпение да се
свържете с него!
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Тексимп сервиз
„Сервизът е това,

С добро местоположение и надлежно оборудване
Във всяка страна, в която Тексимп извършва
дейност, ние ръководим местен сервизен отдел.
Резервните части, съхранявани на нашето
местоположение и в мобилните сервизни

Тексимп сервизна
организация
Сервизни техници
12 часа време за реакция, наши
сертифицирани техници

каравани, са ключът към връщане на машините
в производствения процес колкото се може
по-скоро. Нашите непрекъснати инвестиции
в образование за нашия сервизен персонал

са също толкова важни, колкото инвестициите
в специално оборудване като специалните
измервателни инструменти. “Ние вършим всичко,
за да сме подготвени за вашите машини”

Прага

Бърно

Белуша

Любляна

Загреб

Белград

Зеница

Букурещ

Клуж-Напока

София

16

1

7

4

9

4

2

4

10

4

Резервни части
Инструменти
контактна измервателна глава IFM
вибрационен анализатор

Сервизни бусове

За Максимална скорост на бърз ходя и компетентен технически
сервиз са необходими елементи, чието взаимодействие следва да бъде
координирано. Добре обучените и достатъчно на брой техници, както и
правилното оборудване, са също толкова важни, колкото разбирането
на всеки един служител, участващ в сервизния процес.
Роман Берлохер, ръководител на сервизното поделение, Тексимп СА

x

налични на склад

напълно оборудвани с резервни части

“
а
в
а
ч
и
л
т
о
и
н
което

6

2

6

3

4

3

1

3

9

4

ОНЛАЙН
Искане за сервиз
Кликнете на www.teximp.com/service и ще
получите обратна връзка в рамките на няколко часа.

Тексимп 360° CNC Сервизни решения
Изключителният сервиз, който ние предоставяме на нашите клиенти, означава, че нашите клиенти продължават да разчитат на
професионалната ни помощ, след като са закупили някой от нашите продукти. Нашият разностранен и отдаден екип от професионалисти
разполага с експертиза при предоставяне на несравним следпродажбен сервиз на всички наши клиенти. Не спираме да предоставяме
услугите си след продажбата на продуктите. Едва след това става ясно колко ценна е цялостната подкрепа. Доброто обслужване се
характеризира със способността да се осланяме на познанията и наличността на експерти много след като сте закупили продукта.
Какво е вашето предимство, ако инвестирате в Тексимп?
• Вие се намирате в сигурни ръцес
•Н
 ашият корпоративен автопарк
Тексимп, при всяка стъпка по пътя!
включва 35 сервизни каравани,
• Имаме над над35-годишен опит
оборудвани с резервни части, за да се
опитв областта на продажбеното и
погрижим за всяка ваша нужда
следпродажбено клиентско обслужване.
•В
 секи един от нашите 10 клонове
• Нашият екип от 56 сертифицирани
енапълно оборудван с всички
сервизни техници са на ваше
резервни части
разположение. Всички наши сервизни
• Ние предоставяме справедливо
техници са снабдени с най-новите
и прозрачно ценообразуване за
инструменти и измервателно
всички наши услуги и резервни части
оборудване (контактна измервателна
•Н
 ие предоставяме клиентска гаранция
глава, IPS вибрационен анализ)
за наличността на всички резервни
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части поради износване и всички
резервни части за поне 10 години след
пускане на системата е в експлоатация.
• Ние работим в тясно сътрудничество
с FMS (Система за Полево Управление).
Цялата информация бива предоставяна
в реално време.
Ние поддържаме машините ви в
работно състояние!
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Тексимп сервиз
Пълен сервиз

За рекордно кратко време
Откликване и предприемане на действие за
рекордно кратко време
Бързи и точни действия могат да бъдат предприети,
ако необходимата информация е на разположение на
всеки един от екипа, който е част от самата процедурата
по обслужване на машините. Информацията в реално

време е ключът към изготвяне и координиране на
сервизния екип за поправяне на машините и връщането
им в производствения процес.

Молба за клиентско обслужване
посредством мрежата, пощата или
по телефона.

Машината е
била поправена.
Върната е обратно
в производствения
процес.

FMS

Системата за управление на сервиза FMS
управлява всички стъпки с необходимата и
налична информация в реално време
Планиране на техника
посредством FMS

Подробно описание на
проблема и проверка на
машината по информацията
предоставена от клиента.

Възлагане на задачата
и изпращане на
техника

Проверка на нуждите
Изпращане на намесата

Намеса
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Сервизният процес бива поддържан от FMS

Ползи за клиента

Онлайн молбата в началната страница на Тексимп със задължително поле
предоставя ясни и надеждни факти като основна информация за проверка на
онова, което следва да бъде свършено.

Бърз анализ и решение, взето въз основа
на всички необходими факти.

Системата информира изпращащия относно наличността на сервизния техник,
който разполага с необходимите умения за предстоящата работа, и също така,
ако необходимата част ще се намира в караваната или в местните запаси.

Точна проверка и записване на
необходимия ресурс и резервните части.

Техникът прехвърля всички подробности на таблета си относно
местоположението, машината и работата, която следва да бъде извършена.

Ефикасна и безопасна намеса с
положителен резултат.

Докладване на сервиза

Техникът написва работен доклад и информира клиента за приключената
работа, като в същото време събира определените данни за машината, които
добавя към нейната история.

Прозрачен и подробен доклад за всеки
един аспект относно извършените намеси.

История на машината

Всички данни, които са събрани през целия полезен живот на машината са от
съществено значение за вземане на правилното решение при поръчката на
резервни части и/или за планиране на предстоящ сервиз и поддръжка.

Възможност да се възползва от
синергията на историческите данни за
машината.

- 41 -

Тексимп Ретро
Вашият специалист за
използвани CNC машини!
Тексимп Ретро е вашият професионален доставчик на използвани
обработващи машини с ЦПУ с първокласно качество. Ние гарантираме
справедливо съотношение между цена и качество. Всички ремонтирани
машини с ЦПУ съдържат оригинални резервни части и биват подложени на
цялостни проверки на качеството от най-високо ниво.

Тексимп-Ретро купува и препродава
машини с ЦПУ от собствените си клиенти
и официалните европейски дилъри
на Haas. Ние свързваме купувачите
и продавачите. Богата гама от
притежавани преди това обработващи
центри понастоящем са налични.
перфекционизма, от които се нуждаете.
Тексимп Ретро редовно обновява
и публикува информация за
наличните качествено ремонтирани
и възстановени обработващи центри
за продажба в страни в югоизточна
Европа. Новоучреденото дружество
Тексимп Ретро е 100% притежавано от
Тексимп СА. Нашият над 30-годишен
опит гарантира професионализма,
отговорността и перфекционизма, от
които се нуждаете.

Посетете ни на

teximp-retro.com

www.

за повече информация!
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Поемете към

успешно
бъдеще с Тексимп
Ползите за вас:
• 35-годишен опит
• 10 собствени дъщерни дружества в
8 страни в югоизточна Европа
• 6'000 инсталирани машини на нашия
продажбен пазар
• 133 служители
• 62 сертифицирани сервизни техници
• 8 технологични и сервизни центрове
• 41 сервизни буса оборудвани с
професионални инструменти и резервни части
• Резервни части налични на склад
• Собствено решение за финансиране

Посетете ни във фейсбук:
https://www.facebook.com/
Teximp-SA-548613625307925

Посетете ни на

teximp.com

www.

за повече информация

Тексимп ЕООД
кв. Враждебна
ул. Челопешко шосе 81
България, София 1839
тел: 00359 886 156 243
bulgaria@teximp.com

