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HET BEDRIJF

Het internationaal opererende HURCO  
Companies Inc. werd in 1968 opgericht door 
Gerald Roch en Edward Humston.

Het ontwikkelt en produceert interactieve 
computerbesturingen, software en computer
ondersteunde bewerkingsmachines en  
componenten. Het hoofdkantoor bevindt  
zich in Indianapolis, Indiana (VS), fabrieken 
zijn er in Taiwan en Italië.

Verkoop en dochterondernemingen zijn  
gevestigd in Duitsland, Italië, Frankrijk,  
Engeland, Polen, China, India, Singapore  
en ZuidAfrika.

HURCO GmbH Deutschland,  in Pliening bij 
München , is een HURCO dochteronderneming 
met een sleutelfunctie.

Opgericht in 1988, werken er nu bijna  
100 mensen en wordt de verkoop en  
klantenservice in heel Europa beheerd.

Voor optimale klantenservice zijn er demo en  
opleidingscentra in heel Duitsland en Europa.

Klanten zijn voornamelijk fabrikanten van  
enkelstuks en kleine series in de luchtvaart,  
defensie, medische, energie, transport en  
computerindustrie.

WAT HEEFT HURCO U TE BIEDEN?

  De krachtigste CNCbesturing

  3Assige bewerkingscentra

  5Assige bewerkingscentra

  Portaal en horizontale bewerkingscentra

  Meerassige draaicentra

  Universele en zware draaicentra
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Meer informatie www.hurco.de

TAFEL 

Tafelafmetingen (mm)  762 x 406

T-groeven (mm)  3 x 18

Tafelbelasting max. (kg) 682

Afstand spilneus-Tafel (mm) 102 – 610

 

WERKBEREIK

X-as (mm) 660

Y-as (mm)  406

Z-as (mm) 508 

 

SPIL 

Spiltoerental max. (rpm)  12.000

Spindelvermogen max. (Kw @ rpm)  11 @ 1.740

Spilkoppel max. (Nm) 61

 

TOOLWISSELAAR 

Tooltype  SK-40

Toolposities 20

Tooldiameter max. (mm) 89

Toollengte max. (mm)   250

Toolgewicht max. (kg) 7

Toolwisseltijd (sec.) 2,5

 

VOEDING

Ijlgang X/Y/Z-As (m/min.) 24 / 24 / 24

Progr. Voeding (m/min.) 24

OVERIGE SPECIFICATIES

Benodigde stelplaats (mm) 3.000 x 3.403
(deuren geopend incl. besturing
en spanentransporteur)

Machinehoogte (mm) 2.530

Machinegewicht (kg) 2.850

Technische specificaties kunnen zonder aankondiging gewijzigd worden Een optimale machinprestatie is afhankelijk van de terplaatse bij installatie voorhanden 
technsiche omstandigheden met het oog op stroomvoorziening, luchttoevoer en omgevingslucht.



DE BESPAAR-AANBIEDING!

Het krachtige, compacte 3-assig 
bewerkingscentrum.

VM 10 i Plus 
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INCLUSIEF

   12.000 rpm Spiltoerental

  Spilkoeler

   Afneembaar elektronisch Handwiel  
met LCDScherm

   Softwarepakket met Adaptipath  
en Toolwisseloptimalisatie

   Transport

  Installatie 

  Verzekering 

  Opleiding



DE KRACHTIGSTE BESTURING  
IN DE INDUSTRIE

DE BESPAAR-AANBIEDING!

MAX 5 ALL IN ONE
In combinatie met de kracht van WinMax® is de 

geïntegreerde CNCbesturing van HURCO de unieke, 

intuïtief bedienbare CNCbesturing met de grootste 

flexibiliteit in de branche.

Met voordelen in elke functie, een meetbare  

verhoging van de productiviteit en een  

buitengewone winstgevendheid.

SNELLER IS NIET MOGELIJK.
DXF-files* worden direct in de CNC-besturing  

geïmporteerd en geometriegegevens automatisch 

in het bewerkingsprogramma overgenomen.  

Slechts de technologiedata (gereedschap,  

radiuscorrectie) moeten nog worden ingevuld.

EN HET BESTE!
De optie NCDialoogMix maakt het invoegen van 

NCprogramma's in dialoogprogramma's mogelijk.

UW VOORDELEN IN EEN OVERZICHT:

   sneller van de tekening naar het gereed product

  kortste inwerktijden

  snelste programmering

  sneller overzicht door ergonomisch 

   vormgegeven dubbele beeldschermen

www.hurco.nl*DXF is een betaalde optie.



BERNHARD SPRINGER

SPRINGER SPANN- &  

ZERSPANUNGSTECHNIK GMBH

„Met HURCO zijn wij groot geworden.

Bedrijfsleider Springer vertrouwt  

op de prijs-prestatieverhouding  

van HURCO.  

Al bijna 30 jaar is Springer Spann-  

und Zerspanungstechnik GmbH  

in Bielefeld veel gevraagd  

als leverancier voor enkelstuks en zeer  

kleine series in de metaalbewerking.  

De gebruikersvriendelijke dialoog- 

programmering van HURCO is een  

van de doorslaggevende factoren voor  

het succes van Bernhard Springer“.

HERBERT TERBRACK

TERBRACK GMBH & CO. KG

„De Hurco-freestechnologie is zo  

gezegd de ruggengraat van ons bedrijf.

We bestellen een HURCO ook wel  

eens telefonisch. Al meer dan 25 jaar 

brengt het door de eigenaar geleide 

familiebedrijf Teplast in het  

Westfaalse Ahaus, kunststoffen van 

allerlei soorten in vorm voor zeer  

verschillende toepassingsgebieden.  

In de succesvolle geschiedenis  

van het bedrijf hebben de  

CNC-bewerkingcentra van Hurco  

een vaste plaats“.

REFERENTIES

MICHAEL BRAUN

HAPPY TO HAVE GMBH

„Afzetzuil naar wens

Intuïtieve dialoogbesturing  

verhoogt de flexibiliteit  

in de productie. Het bedrijf  

Happy to have produceert  

hoogwaardige afzetzuilen van  

V4A-roestvrij staal in zijn eigen 

CNC-productie. Om dit op een  

economisch aantrekkelijke manier  

te kunnen aanbieden, ontwikkelt  

Happy to have alle losse onderdelen 

zelf en produceertdeze op CNC  

bewerkingscentra van HURCO“.  

Nog veel  
nieuwe machines 

van andere types 

op voorraad

Vraag nu direct uw eigen aanbieding aan!

HURCO GmbH 

D 85652 Pliening

Tel. +49 (0)89 90 50 94  0 

www.hurco.nl


