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Euromac splní Vaše 

požadavky 
Euromac je známý po celém světě jako dodavatel strojů pro zpracování plechů, 
např.  CNC vysekávací (děrovací) lisy, ohýbací a vyštipovací stroje, 

využívající nejnovější technologie. Neustálým zlepšováním našimi konstruktéry 
jsou plněny požadavky trhu na jejich flexibilitu.  

Euromac je hrdý na to, že je italská společnost s celosvětovým vlivem v oblasti 
zpracování plechu. 

Euromac založený v roce 1986 navrhuje, vyvíjí, vyrábí a prodává konvenční a 
CNC stroje. Rozsáhlé zkušenosti našich konstruktérů v kombinaci s názory 
našich zákazníků, činí Euromac inovativní a dynamickou společností. 

Euromac vytváří inovované produkty, které jsou ale zároveň snadno 
ovladatelné. Tohoto dosahujeme využíváním nejmodernějších technologií, 
jakož i neustálým vylepšováním stávajících technologií. 

Stroje Euromac jsou na míru šité náročným zákazníkům. Díky kombinaci 
použitých technologií a jedinečných konceptů je zaručeno, že budete schopni 
kdykoliv vyrábět konkurenceschopné výrobky.  
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C- rám  
Rám našeho stroje je vyroben z monobloku tvárné litiny o 

pevnosti 700N/mm
2
, je navržen metodou konečných prvků tak, 

aby vysekávací hlava mohla být umístěna přímo v monobloku 

rámu. V praxi to přináší robustnější konstrukci (beze svarů), 

přesnou, spolehlivou a zároveň kompaktní konstrukci. Díky to 

jsou kladeny menší požadavky na zástavbovou plochu a je 

dosaženo větší flexibility při vkládání tabulí různých velikostí 

Nástroje (flexibilita místo konvenčních prostředků) 
Zvolte si sadu jakou potřebujete: od single nástrojů (velikost 

A,B,C nebo D do Ø 88,9 mm) po Multitool. Proč mluvit o 

počtu stanic ? To co potřebujete je flexibilita snadného a 

rychlého nastavení vašeho stroje. Euromac Vám dává tuto 

flexibilitu, my mluvímeo počtu nástrojů (celkem až 66 nástrojů 
z toho až 30 rotačních na MTX modelech). 

S Euromacem 

získáte maximální 

flexibilitu děrování 

servo motor 

FLEX Hybrid System 
Je lepší elektrický nebo hydraulický systém? Proč nezískat tonejlepší z obou  

systémů? Náš unikátní hybridní systém, který nazýváme FLEX (2 patenty), 

má sílu hydrauliky kombinovaný s přesností elektronického ovládání. Insta- 

lovaný příkon 8,5 kW a průměrně 4,5 kW při děrování. Kromě možnosti 

nastavit si horní a dolní polohy razníku umožňuje FLEX systém pro každý  

nástrojnastavit: 

    – Počet úderů od 10 do 2000 za minutu. 

    – Zrychlení/zpomalení pohybu beranu.  

    – Časová prodleva. 

Díky systému FLEX může nyní jakýkoliv majitel Euromacu využívat neome- 

zených tvářecích vlastností stroje. 

 

Inovativní autoindex systém 
Unikátní přímý pohon rotace nástrojů (autoindex) snižuje počet mechanických 

dílů a zvětšuje sílu. To vede k zvýšení spolehlivosti a snížení nákladů na údržbu. Dochází 

ke zvýšení produktivity za současného snížení nákladů. 

Rotační stanice jsou schopny otáčet jak se singl nástroji ta našimi Mulitooly 

XMTE4, XMTE6 a XMTE10. 

hydraulický 
válec 
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Klapka 
Automatická klapka k vykládání vysekaných  

dílů do rozměru 1200 (Y) x 900 (X) mm. Vo- 

litelně na všech modelech MTX FLEC 6, 12 s  
osou Y 1250 mm  
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Nástroje 

Silný 
Dostupný 
Rychlý 
Pružný 
Snadný 

15 Nástrojů 
12 Rotačních nástrojů 
3 Pevné nástroje 

23 Nástrojů 
20 Rotačních nástrojů 
3 Pevné nástroje 

27 Nástrojů 
24 Rotačních nástrojů 
3 Pevné nástroje 

MTX 6 splňuje všechny požadavky na vysoce 

Výkonný výrobní stroj a zároveň snižuje nákla- 

dy na provoz. Co nám nabízí: umí používat 

až 60 nástrojů, z nichž lze z 30 otáčet v rozme- 

zí 360°. Poskytuje 6 stanic D velikosti. V kom- 

binaci s automatickým polohováním upínek 

(patentováno a standardně montováno na ZX, 

MBX, MTX 6 a 12 modelech) je změna výrobků 

jednodušší. Flexibilita unikátního MTX Turret 

systému vám umožní vybrat to správné nasta- 

vení pro každý úkol jednoduše a rychle. To  

zvyšuje produktivitu a v kombinaci s nízkými 

náklady na vlastnictví maximalizuje Váš zisk. 

MTX FLEX 6 je ten správný stroje pro Vás, 

pokud chcete zvýšit produktivitu, ale stále potřebujete být 

flexibilní pro menší série bez nutnosti trávit více času v práci. 

Skombinujte tento stroj s naším systémem automatického 

zakládání/vykládání a získáte bezobslužný stroj s výbornou 

produktivitou.  
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Klapka 
Vykládání vysekaných částí od 80 x 80 mm do 

350 x 350 mm se senzorem detekce dílu. Do- 

stupné na MTX FLEX 6,12 a ZX FLEX mode- 
lech.  

Tvářecí systém 
V 6-ti B stanicích na MTX FLEX 12 je funkce 

schovávání matrice pro zlepšení funkce tváření. 

Tvářecí matrice obvykle svou výškou vyčnívá nad  

standardní matrice, což vyžaduje zvýšenou  

pozornost při nastavování a programování. 

Všech 6 dodatečných B stanic se může matrice 

zdvihnout  

o 6 mm pouze, když je nástroj skutečně používán. V případě, že 

je nástroj nevyužit, je matrice schována   a nijak nás 

neomezuje v používání stroje. 

Sekání Tvářecí nástroje Tváření 
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Nástroje 

Silný 
Dostupný 
Snadný 
Rychlý 
Pružný 

21 Nástrojů 
12 Rotačních nástrojů 
9 Pevných nástrojů 

29 Nástrojů 
15 Rotačních nástrojů 
14 Pevných nástrojů 

43 Nástrojů 
20 Rotačních nástrojů 
23 Pevných nástrojů 

Pokud MTX FLEX 6 přináší vynikající výkon, pak 

FLEX 12 jde ještě dále. FLEX 12 má vše z flexi- 

bility a možnosti nastavení modelů FLEX6: auto- 

matické nastavení upínek, jednoduchý systém  

zakládání tabule, flexibilní zásobník se systémem  

snadného a rychlého nastavení, který je scho- 

pen se přizpůsobit jakékoliv práci a samozřejmě je- 

dinečný FLEX Hybdrid systém. FLEX 12 jde dá- 

le a splňuje ty nejnáročnější požadavky v oblasti 

děrování. Kromě 6 stanic typu D (do Ø 88.9mm) 

nabízí dalších 6 stanic typu B (do Ø 31.7 mm) 

s aktivní matricí. Vše je skombinováno v kompa- 

ktním zásobníku (průměr menší než 600 mm). 

6 stanic typu B zvyšuje kapacitu nástrojů, ale 

mnohem důležitější je, že mají matrici s automatickým 

vyjížděním, 

což zvyšuje tvářecí možnosti stroje. Viz. popis na přechozí 

straně. Díky extra rozsahu B stanic se  

MTX 12 stává ideálním pro použití klapky, což nám dává 

možnost vykládat hotové díly. 
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To není pouze Single stanice 
nazývá se Miniturret 

S 360° obousměrnou rotací můžete používat jeden 

nástroj (od velikosti A do D max. Ø 88.9 mm) nebo 

jakýkoliv Multitool (XMTE 4, XMTE 6,XMTE 10) 

s jakýmkoliv nástrojem. Až 10 rotačních 

nástrojů při jednom nastavení. V případě, že je 

třeba více nástrojů, výměna trvá pouze 45 vteřin. 

 

Euromac vysekávací stroje 15 



Nástroje 

Silný 
Dostupný 
Snadný 

Rychlý 

XMTE 4 
4 - Ø 31.7 mm XMTE 6 

6 - Ø 24 mm XMTE 10 
2 - Ø 24 mm / 
8 - Ø 12.7 mm 

Singl nástroj 
do Ø 88.9 mm 

Opravdu potřebujete velký revolverový systém k tomu aby jste 

byli produktivní? Koupě správného stroje je rozhodující pro 

úspěch. Koupili by jste si tank, když potřebujete květiny? 

Potřebujete 40 nástrojů pro výrobu skříněk? Věříme, že s až 10 

rotačními nástroji můžete být dostatečně kreativní díky 

vynikajícím vlastnostem 1000 úderů/min (1mm krok) a FLEX 
Hybrid systému.  
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Nabídka 

vysekávacích strojů 

Všechny stroje Euromac splňují evropské normy a 

předpisy.  Automatický 

zakládací/ 

vykládací systém 

Patentové řízení 
Flexibilita a produktivita je sloučena v jeden celek 
Díky unikátní, kompaktní a robustní konstrukci  

se systém automatické zakládání a vykládání 

hodí na všechny stroje Euromac. Může být do- 

dán kompletně smontovaný, což urychluje insta- 
laci u zákazníka. 

Manipulace s materiálem 

Stejně jako u všech Euromac výrobků je flexibi- 

lita klíčové slovo. Jeden stroj může pracovat s 

různými formáty, od min. do max. rozměrů vče- 
tně všech rozměrů mezi. 

Max. rozměry (mm) 
Min. rozměry (mm) 
Tloušťka (mm) 
Váha tabule (kg) 

3000 x 1500 
500 x 200 
0.5-6 
up to 200 

Produktivita není určena pouze prostupností stroje, ale 

vyskytují se zde i další proměnné: operace a programování 

může být někdy rozhodující. Ne však s Euromacem, díky 

společné konzoli pro programovaní stroje a systému 

automatického zakládání/vykládání, je provoz rychlý a 
jednoduchý.  

Zamezení manipulace s dvěma plechy 
Magnetické bloky ANO 
Shaker systém ANO 
Vzduchový ofuk ANO 
Automatické měření tloušťky 

tabule ANO 

Oddělovací kartáče pro 

nemagnetické materiály ANO 

Malé nároky na prostor 
MTX FLEX 1250/30-2500 
+ zakládací/vykládací systém 
L 6270 mm x W 5030 mm 

Paletová stanice 
Snadné zakládání a vykládání materiálu na paletě  spolu 

s velkou kapacitou zvýší Vaší produktivitu. 

Zakládání 
max. váha palety (kg) 
max. výška (mm) 
nastavitelné přísavky 

3000 
300 
ano 

Vykládání 
max. váha palety (kg) 
max. výška (mm) 3000 

400 
Manuální zakládání je i nadále možné v případě potřeby. 

Zakládání na horním stole. 

Vykládání na spodním stole. 

Euromac vysekávací stroje 19 



bx bx 

multitool autoindex 

mbx 

autoindex 

Volitelně 
Odsávací systém Volitelně 

Třetí automatická upínka 
Klapka 350x350 mm na Y-1250/1500 modelech. 
Odsávací systém 

Volitelně 
Odsávací systém Volitelně 

Třetí automatická klapka 
Klapka350x350 mm on Y-1250/1500 modelech 
Klapka 1250 (Y) x 900 (X) mm dostupná pro MTX Flex s Y 1250 
Odsávací systém 

Technická data 
bx 
multitool 
1000/30-1250 
1000/30-2000 

Technická data 
bx 
autoindex autoindex 
1000/30-1250 1000/50-2000 
1000/30-2000 
1250/30-2000 

Technická data 
zx 
flex 
1000/30-1300 
1000/30-2250 

Technická data 
mbx 
6 
1250/30-2250 

bx zx 
flex 
1250/30-1300 
1250/30-2250 

zx 
flex 
1500/22-2500 

mbx 
6 
1000/50-2250 

mtx 
flex 
1250/30-1300 
1250/30-2250 
1250/30-2500 

mtx 
flex 
1500/22-2500 

Maximální lisovací síla (kN) 
Osa Y Multitool/ 
Singletool (mm) 
Y = 1000 
Y = 1250 
Přesnost polohování (mm) 
Rozevření upínek (mm) - standardní 
Max. rychlost děrování (1/min): 
Sekání s 20 mm roztečí 
Niblování s1 mm roztečí 
Rozsah tlouštěk (mm) 
Max. tloušťka (mm) 
se standardními upínkami 
Max. tloušťka (mm) s vol. upínkami 
13 mm (pro měď / hliník) 
Max. hmotnost při snížené rychlosti os 
(kg) 
USB porty 
Příkon (kW) 
Přibližná hmotnost (kg) 
X = 1250 
X = 2000 

Celkové rozměry (mm) 
X = 1250 
X = 2000 

300 300 500 Maximální lisovací síla (kN) 
Osa Y  Multitool/Singletool (mm) 
Osa X (mm) 

300 
1050 / 1000 
1300 / 2250 
do 10000 
od 0.1 do 31 
Standard 
+/- 0.05 
+/- 0.1 
1 
7 
2 

300 
1300 / 1250 
1300 / 2250 
do 10000 
od 0.1 do 31 
Standard 
+/- 0.05 
+/- 0.1 
1 
11 
2 

220 
1550 / 1500 
2500 
do 10000 
od 0.1 do 31 
Standard 
+/- 0.05 
+/- 0.1 
1 
11 
2 

Maximální lisovací síla (kN) 
Osa Y s Multitool/Singletool (mm) 
Y = 1000 
Y = 1250 
Osa X (mm) 
Automatická repozice v X (mm) 
FLEX systém 
Přesnost polohování (mm) 
Rotačních stanic 
Rozevření upínek (mm) 
Automaticky polohovatelné upínky 
Maximální rychlost děrování 
(1/min ): 
Sekání s 20 mm roztečí 
Niblování s 1 mm roztečí 
Rozsah tlouštěk (mm) 
Max. hmotnost při snížené rychl. os (kg) 
USB porty 

300 500 Maximální lisovací síla (kN) 
Osa Y s Multitool /Singetool (mm) 

300 220 

1050 / 1000 
- 
+/- 0.1 
7 

1050 / 1000 
1250 / 1300 
+/- 0.1 
7 / 11 

1050 / 1000 
- 
+/- 0.1 
11 

1000 / 1050 
1300 / 1250 
2250 
do 10000 
nevybaveno 
+/- 0.1 
3 
11 
2 

2250 
do 10000 
nevybaveno 
+/- 0.1 
3 
11 
2 

Y = 1250 
Y = 1500 
Osa X (mm) 
Automatická repozice v X (mm) 
Řízená kontrola zdvihu (mm) 
FLEX systém 
Přesnost polohování (mm) 
Přesnost opakovatelnosti tváření (mm) 
Rotačních stanic 
Rozevření upínek (mm) 
Automaticky polohovatelné upínky 

1300 / 1250 
- 
1300 / 2250 / 2500 
do 10000 
od 0.1 do 31 
standard 
+/- 0.05 
+/- 0.1 
3 
11 
2 

- 
1550 / 1500 
2500 
do 10000 
od 0.1 do 31 
standard 
+/- 0.05 
+/- 0.1 
3 
11 
2 

Automatická repozice v X (mm) 
Řízená délka zdvihu (mm) 
FLEX systém 
Přesnost polohování (mm) 
Přesnost opakovatelnosti tváření (mm) 

250 
550 
0.6 - 8 
8 
12.5 
150* 
6 
6 

250 
550 
0.6 - 8 
8 
12.5 
150* 
6 
7.5 

140 
250 
0.6 - 12 
12 
12.5 
150* 
6 
8.5 

Rotační  “D” stanice 
Rozevření upínek (mm) - standardní 
Automaticky polohovatelné upínky 
Max. rychlost děrování (1/min): 
Sekání s 20 mm roztečí 
Niblování s 1 mm roztečí 
Značkování(Marking) 
Rozsah tlouštěk (mm) 
Max. tloušťka (mm) s vol. upínkami 
13 mm (pro měď / hliník) 
 Max. hmotnost pří snížené rychl. os (kg) 

375 
1000 
2000 
0.6 - 8 
12.5 
150* 
6 
8.5 
4.5 

375 
1000 
2000 
0.6 - 8 
12.5 
150* 
6 
8.5 
4.5 

375 
1000 
2000 
0.6 - 5 
12.5 
150* 
6 
8.5 
4.5 

250 
600 
0.6 - 6 
150* 
6 
8.5 
4.5 

190 
450 
0.6 - 10 
150* 
6 
8.5 
4.5 

Max. rychlost děrování(1/min): 
Sekání s 20 mm roztečí 
Niblování s 1 mm roztečí 
Značení (Marking) 
Rozsah tloušťěk (mm) 
Max. hmotnost při snížené rychl. os (kg) 
USB porty 
Příkon (kW) 

375 
1000 
2000 
0.6 - 6 
150* 
6 
8.5 
4.5 

375 
1000 
2000 
0.6 - 5 
150* 
6 
8.5 
4.5 

Příkon (kW) 
Průměrná spotřeba (kW/h) 
Přibližná hmotnost (kg) 
X = 2000 
X = 2250 

4000 
5000 

4000 
5000 

6000 
7000 

USB porty 
Příkon (kW) 
Průměrná spotřeba (kW/h) 9000 

7000 2240 x 3250 
3980 x 3250 

2240 x 3250 
3980 x 3630 

- 
3980 x 3630 

Přibližná hmotnost (kg) 
X = 1300 
X = 2250 
X = 2500 

Celkové rozměry (mm) 
X = 1300 
X = 2250 

2240 x 3250 
3980 x 3250 
- 

2240 x 3630 
3980 x 3630 
- 

- 
- 
4840 x 3880 

4000 
5000 
- 

6000 
7000 
- 

- 
- 
7600 

Průměrná spotřeba (kW/h) 
Přibližná hmotnost (kg) 
X = 1300 Celkové rozměry (mm) 

X = 2000 
X = 2250 3980 x 3630 

3980 x 3630 6500 
7000 
7800 

- 
- 
8800 

X = 2250 
X = 2500 

Celkové rozměry (mm) 
X = 1300 
X = 2250 
X = 2500 

2240 x 3630 
3980 x 3630 
4840 x 3630 

- 
- 
4840 x 3880 1 inch = 25.4 mm X = 2500 

* pro tabule těžší než 50 kilo je třeba použít kartáče a kuličková hnízda  * pro tabule těžší než 50 kilo je třeba použít kartáče a kuličková hnízda  * pro tabule těžší než 50 kilo je třeba použít kartáče a kuličková hnízda  * pro tabule těžší než 50 kilo je třeba použít kartáče a kuličková hnízda  
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Programování Nástroje 

TopPunch® 
je speciálně Euromacem 

navržený software, který běží 

na stroji  

Euromac vynaložil hodně úsilí na návrh konzole 

(ovládacího panelu),  

aby programování stroje bylo jednoduché, intu- 

itivní, ale zároveň produktivní. TopPunch® je 

speciálně Euromacem navržený software běží- 

cí na strojích. TopPunch® nabízí: 

-Snadný na používání a učení se, intuitivní roz- 

hraní umožňuje vyrábět díly během několika 

sekund 

-Úplná kontrola seznamu vašich razníku Vám  

umožní programovat pro každý nástroj: zdvih   

rychlost, zrychlení a prodlevy. Automatická kom- 

penzace tloušťky materiálu. Programovatelné 

upozornění obsluhy v případě nutnosti brou- 

šení. 

-Grafické zobrazení nastavení zásobníku a konzi- 

stence nástrojů v aktuálním programu. 

-Multitasking: programování, testování, simula- 

ce dalšího programu zatímco stroj běží. 

-Nastavení operací v závislosti na použitém 

materiálu: různé množství mazání, zrychlení 

os, nastavení střižné vůle. 

-Dávkový manažer: je možné snadno vytvářet  

pracovní fronty a připravit si tak svojí výrobu na 

celý den, případně týden. 

Konzole 
Euromac konzole je na všech strojích vybavena UPS jednotkou 

pro případ výpadku elektrického proudu. Je možná dodatečná 

instalace TopPunch® na jakékoliv PC nebo Laptop. To 

umožňuje současně programování, zálohování ale i řízení stroje 

v případě, že je PC u stroje poroucháno. 

Vzdálený přístup a diagnostika: vše co potřebujete, je připojit 

konzoli k internetu a budete moci na dálku aktualizovat, 

diagnostikovat, kontrolovat nebo řídit celý stroj. 

On-line grafická diagnostika umožňuje operátorovi rychle 

zkontrolovat senzory, signály nebo stavy stroje pro rychlou 

lokalizaci příčin poruch. 

Off-line programovaní 
Zákazníkem vygenerované DXF (nebo jiné CAD formáty) 

může být převedeno do Euromac CNC kódu za pomoci 

externího CAD-CAM softwaru dodávaného našimi dealery.  

Jazyky 
TopPunch® je dostupný v těchto jazycích: 
Chinese, Czech, German, Greek, English, 
Spanish, Persian, Suomi, French, Hun- 
garian, Italian, Korean, Lithuanian, Dutch, 
Polish, Romanian, Russian, Slovenian, 
Thai, Turkish a ostatní. 

Rozhodně jeden z jedinečných rysu EUROMAC 

vysekávacích strojů je flexibilita nástrojového systému 

XMTE 10 
2 - Ø 24 mm  
8 - Ø 12.7 mm 

XMTE 6 
6 - Ø 24 mm 

XMTE 4 
4 - Ø 31.7 mm 

Všechny stroje mohou nést ve svých D stanicích buďto singl 

nástroj (typ A,B,C,D –max. Ø 88.9 mm) nebo Euromac 

Multitool XMTE 4, XMTE 6 nebo XMTE 10. Všechny 

Euromac Multitooly mohou niblovat nebo sekat silou až 200 

kN. Euromac Multitooly jsou chráněny několika patenty. Díky 

unikátní konstrukci je nastavení nástrojů rychlé a jednoduché. 

Razník je plně veden, beran nevytváří žádné boční zatížení. 

Stírací síla může být snadno upravena výměnou nebo 

odstraněním horních pružin. To umožňuje vysekávat jak tlusté 

a tenké materiály, tak materiály velmi měkké (patentováno). 

Systém proti otlačení (volitelně) pro zabránění vzniku otlaků na 

měkkých a křehkých materiálech. Všechny Multitooly jsou 

také k dispozici s nastavitelnou délkou razníku, což prodlužuje 

až 3x životnost při broušení (8mm brusná délka při tloušťce 

materiálu 1mm) a optimalizuje zdvih beranu pouhým otáčením 
hlavy. 

Turret nástroje 

A - B - C - D velikosti 
a všechny tvářecí nástroje 
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Sp-Tech, s.r.o. 

Areál “PIN Nymburk“ 

Za Žoskou 2506 

288 02 Nymburk 

 

Tel.: +420325515105 

Fax: +420325515865 

E-mail: office@sp-tech.cz 

www.sp-tech.cz 

Euromac také vyrábí řadu CNC ohýbacích a vyštipovacích strojů. 

Pro více informací prosím navštivte www.sp-tech.cz. 

Aktuální výrobek se může mírně lišit od obrázků uvedených v tomto katalogu. 

Veškeré informace a údaje v tomto katalogu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 

PRODUCED & ASSEMBLED 
IN ITALY BY EUROMAC 

www.euromac.com 
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