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Company profile 

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 konkurence schopné výrobky, 
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Euromac jasná volba 

·········································································· 
• Euromac používá pouze ty nejspolehlivější komponenty 
• Ocelový odlitek mono-bloku rámu má lepší tlumení, méně se kroutí  
  a má nižší poruchovost než jakýkoliv jiný konkurent. 
• Direct Drive“ systém Euromacu pro rotaci nástrojů snižuje počet         

  komponentů použitých v převodovce. To umožňuje přenášet větší 

  sílu při menším opotřebení. 
• Jednoduchý, ale účinný FLEX hydraulický systém řízený servomoto-   
  rem pro spolehlivé, rychlé a přesné polohování hydraulického válce. 
• Unikátní systém vedení hydraulické kapaliny stabilizuje teplotu oleje  
  a rámu a eliminuje tepelné deformace rámu, způsobené působením     
  vnějších zdrojů tepla. 
• Pevné a přesné mechanické díly prokázaly svojí spolehlivost a  

  dlouhou životnost. 

1. 
Stroje Euromac zvládají bez problémů 
těžký provoz 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu. 

3. 
Euromac má nejnižší provozní náklady 

·········································································· 
• FLEX systém snižuje spotřebu energie na průměrně 4,5 kW/h  

  v děrovacím režimu.  
• Standby režim dále snižuje spotřebu během nečinnosti stroje. Celkové  

  požadavky na příkon jsou pouze 8,5 kW. 
• Náklady na údržbu a cena náhradních dílů je zdaleka nejnižší oproti  
  konkurenci. 
• Požadavky na proškolení a počáteční náklady jsou nižší než je obvyklé. 
• Dlouhá životnost – jedna z nejlepších v oboru. 

·········································································· 
• FLEX hydraulický systém řízený servomotorem řídí pružně všechny    
  parametry za pomoci nastavitelné délky zdvihu.  
• To umožňuje funkce jako je režim “Whisper“ a přesné tvářecí  
  operace. 
• Model FLEX 12 nabízí aktivní pohyb matrice pro ideální tvářecí  

  procesy. 
• Vysoká pracovní rychlost s až 1000 údery za minutu ve vysekávacím   
  režimu a 2000 údery za minutu v režimu značkování. 
• Vůle matrice až 0,1 mm vám umožní děrovat extrémně tenké  
  materiály za pomoci všech rotačních nástrojů. 
• Umožňuje celou řadu aplikací: vysekávání, niblování, závitování,  
  ohýbání, gravírování, tváření apod.. 
• Jeden z největších pracovních rozsahů 2500 x1500 mm bez nutnosti  
  repozice. 
• C-rám s třemi otevřenými stranami k zakládání a vysekávání tabulí  

  plechu s až dvojnásobnou hloubkou. 
• Snadné a rychlé nastavení nástrojů s nejlepším patentovaným  

  Multi-tool systémem. 

• Nejflexibilnější nástrojový systém s kapacitou až 66 nástrojů a až s 30  
  nástroji s rotací. 
• Volitelný, mimořádně kompaktní systém automatického zakládání a   
  vykládání. 
• Snadné a rychlé programování pomoci systému TopPunch a podporou všech 

hlavních CAD/CAM balíčků. 

2. 
Euromac má technologie ke splnění požadavků 

jakékoliv aplikace 

·········································································· 
• Žádná jiná značka nenabízí takovéto vynikající vlastnosti při tak nízkých  
  provozních nákladech. 
• To v kombinaci s nízkými náklady na provoz, údržbu a 
  … 
• … velmi vysokým výkonem vede k … 

4. 
Euromac má nízké náklady a vysokou 
návratnost 

5. 
... Výsledku: Čím více dílu vyrábíte, tím 
více s Euromacem ušetříte. 

·········································································· 
Zejména v náročných a vysoce objemných produkcích bude Euromac 
vytvářet nejlepší návratnost. Není čas obrátit se na Euromac a zvýšit svůj 
zisk? 

Euromac: vysoce produktivní děrovací systém. 
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Technická specifikace 

Nástroje (flexibilita místo 
konvenčních prostředků) 
·········································································· 
• Zvolte si sadu jakou potřebujete: od single nástrojů (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 mluvíme o počtu ná- 
  strojů.    
• Větší flexibilita: každá z D stanic může být vybavena singl nástroji  
  (velikost A-B-C-D) nebo Multitoolem s 4-6-10 nástroji. 
• Inovativní Euromac autoindex systém umožňuje rotovat v rozsahu  
  360°(obousměrně). Instalací tří 10-ti místných Multitoolů můžeme       
  získat až 30 rotačních nástrojů. 

• Všechny Euromac Multitooly snesou zatížení až 220 kN, všechny     
  razníky jsou plně vedeny. XMTE6 a XMTE10 mohou být vybaveny    
  systémem regulace stírací síly pro zamezení otisku matric do měkkých  
  materiálu (hliník). 

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. 

XMTE 4 
4 - Ø 31.7 mm 

XMTE 6 
6 - Ø 24 mm 

XMTE 10 
2 - Ø 24 mm / 
8 - Ø 12.7 mm 
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Technical specifications 

4 Turret Examples (of unlimited setups) 

15 Nástrojů 
12 Rotačních nástrojů 
 3 Pevné nástroje 

20 Nástrojů 
12 Rotačních nástrojů 
 8 Pevných nástrojů 

23 Nástrojů 
20 Rotačních nástrojů 
3 Pevné nástroje 

27 Nástrojů 
24 Rotačních nástrojů 
3 Pevné nástroje 
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Technical specifications 

Tváření reliéfů: 
Můžete tvářet různé výlisky. 

Všestrannost 
Dosažení složitých dílu i s jednoduchým nástrojem. 

Tvářecí nástroje 
Můžete tvořit různá loga a designy. 

Přesnost 
0,5 mm rozteč na 1mm tlustém materiálu. 
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Technická specifikace 

Stroj 
·········································································· 
• Tuhý monoblok C-konstrukce z tvárné litiny (bez svařovacích bodů) 

  s tuhostí 650N/mm², navrhovaný metodou konečných prvků. 

• Unique clamp system: pivoting clamps programmed by 
  CNC for better clamping on different thicknesses and/or 
  corrugated materials of little or big dimensions. (patent 
  pending). 

• Stroj je vybaven dvěma kolíky pro zajištění optimální zakládací polohy,  
  volí se automaticky podle rozměru zpracovávaného plechu 
• Kontejner na odpad s kolečky. 

• 3 otevřené strany, které usnadňují vkládání všech formátu plechu. 

• Silný a přesný přímý pohon INDEX systému, který je schopen 
  vysekávat tloušťky od 0,5 do 10mm. 
• Perfektní souosost razníku s matricí díky systému regulace teplot. 
  To umožňuje kvalitní vysekávání materiálů s tloušťkou menší než 
  1 mm. 
• Lineární vedení os je zajištěno speciálními kuličkovými domečky   
  s automatickým mazáním s dlouhými mazacími intervaly (až 25 000 
  km pojezdu mezi mazáními. Tyto domečky mají též sníženou hlu- 
  čnost. 
• Stoly s kartáči připraveny k montáži kuličkových hnízd. 
• Nová osa X s rozsahem 2500 mm a o 25 % zvýšenou polohovací 
  rychlosti. 
• Možnost používat tabule vážící až 200 kg díky automatickému 
snížení zrychlení jednotlivých os a díky stolu s kartáči a kuličkovými 
hnízdy. 

·········································································· 
• Automatický výpočet hmotnosti plechů a následné automatické    
  nastavení zrychlení a zpomalení jednotlivých os. Maximální rychlost  
  může být přímo obsluhou upravena na panelu řízení. 
• Grafické funkční klávesy, aby přímé programování a ovládání stroje   
  bylo rychlé, snadné a intuitivní. 
• CNC jednotka s CAN BUS technologií. 
• Řídící systém (CNC) implementovaný na standardním PC běžícím pod   
  Windows®. 
• LCD barevný displej (odolný vůči vibracím) s nastavitelnou intenzitou  

  podsvícení. 
• Neomezená úložná kapacita programů, NC souborů, seřizovacích listů  
  a konfigurací stroje. 
• Grafický diagnostický nástroj rychle kontrolující CNC stavy, senzory,  
  vstupy a výstupy s cílem rychle vyhledat, nebo dokonce zabránit  
  příčinám poruchy, popřípadě provést pravidelnou údržbu. 
• Připraven využívat vzdáleného přístupu (VPN) pro diagnostikování  
  nebo aktivní kontrolu stavu stroje a parametrů (vyžaduje připojení   
  k internetu). 
• Stroj je vybaven UPS jednotkou, aby se zabránilo ztrátě nebo    
  poškození dat v případě výpadku el. napájení. 

Řídící jednotka 
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Technická specifikace 

·········································································· 
• TopPunch® umožňuje rychlé, jednoduché a intuitivní programování 
  díky přímé volbě funkcí a geometrických tvarů přímo na ovládacím  
  panelu stroje. 
• Všechny modely jsou vybaveny automatickou korekcí zdvihu 
  podle aktuální tloušťky plechu, 
• Zdvih jednotlivých razníků lze snadno nastavit a uložit, i když stroj  
  pracuje. 
• Rychlost děrování od 10 do 2000 úderů/min, zrychlení a prodlevy lze    
  nastavit pro každý razník samostatně. 
• Grafická simulace programů přímo na stroji. 
• Speciální funkce pro pokročilé operace: rotace, posun, zrcadlení,  
  kopírování a speciální tvary. 
• Automatická repozice pro plechy širší než je rozsah osy X a  
  automatická spočítání rotace pro plechy delší než je rozsah osy Y. 
• Automatické řazení sekvence razníků k optimalizaci pohybu a výměn  
  nástroje. 
• Automatické mazání nástrojů programovatelné pro každý jednotlivý  

  razník v závislosti na materiálu nebo konkrétní práci. 
• Upravení operací v závislosti na materiálu: 
   zrychlení jednotlivých os,  
   intenzita mazání, nastavení střižných vůlí apod. 
• Multitasking: 

  programujete, testujte, simulujte, zatímco stroj je v chodu. 
• Digitální nastavení rychlosti os od 10% do 100% 
• Automatická úprava zrychlení na základě výpočtu váhy plechu. 
• Dávkový manažer: 
  jednoduché vytvoření vaší produkce na den, týden 
• Výběr jednoduchého nebo postupného nástroje. 
 

Programování a použití Bezpečnost 
·········································································· 
• Právní předpisy Evropské unie stanovují použít na CNC lisech  
  s upínkami jako ochranu optické závory.  
• EUROMAC může vydat prohlášení o shodě, pouze pokud je stroj    
  instalován s tímto bezpečnostním systémem. 
• Systém ochrany upínek, stroj se zastaví, pokud se razník dostane do  

  ochranné zóny upínek. 
• Automatické snížení rychlosti os, pokud se děruje v kritických oblastech   

  tabule (v blízkosti max. rozsahů). 
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Technická data 

mbx 
6 
1250/30-2250 

Maximální lisovací síla (kN) 

Osa Y  Multitool /Monopunch (mm) 

Y = 1250 

Osa X (mm) 

Automatická repozice v X (mm) 

FLEX systém 

300 

1300 / 1250 

2250 / 2300 

do 10000 

nedostupný 

+/- 0.05 

+/- 0.1 

3 

11 

2 

1250/30-2250 

Volitelně 
Odsávací systém 

Přesnost polohování (mm) 

Přesnost opakovatelnosti tváření (mm) 

Rotačních stanic 

Rozevření upínek (mm) 

Automaticky polohovatelné upínky 

Max. rychlost děrování (1/min): 

Děrování s roztečí 20 mm 

Niblování s roztečí 1 mm 

250 

600 

Rozsah tlouštěk (mm) 

Max. váha plechu při redukci rychlosti os (kg) 

USB port 

Příkon (kW) 

Průměrná spotřeba (kW/h) 

Přibližná hmotnost (kg) 

X = 2250 

Celkové rozměry (mm) 

X = 2250 

0.6 - 6 

150* 

6 

8.5 

4.5 

7000 

3980 x 3630 

* pro tabule těžší než 50 kg je doporučeno použít stoly s kartáči a kuličkovými hnízdy 

10 



Standardní vybavení 

mbx 6 1250/30-2250 
·········································································· 
• 3 rotační (autoindex) D stanice schopné rotace o 360º po krocích 0,01,    
  do nichž je možno vložit: 
  - 1 single nástroj, A, B, C nebo D (není přiložen) 
  - 6 rotačních nástrojů do Ø 24 mm v XMTE6 (Multitool - není přiložen) 
  - 4 rotační nástroje do Ø 31.7 mm v XMTE4 (Multitool - není přiložen) 
  - 10 rotačních nástrojů 2x do Ø 24 mm a 8x do Ø 12,7 mm 
    v XMTE10 (Multitool - není přiložen) 
• 3 pevné, nerotační stanice, do nichž lze vložit Multitooly nebo singl   
nástroje do D velikosti. 
• Tuhý monoblok C –rámu s třemi otevřenými stranami pomáhající   
  v zakládání všech formátů plechu. 
• Programovatelné nastavení délky zdvihu. 
• Automatické polohování upínek (maximální rozevření 11 mm)  
  programované přes CNC řízení. 
• 2 hydraulické upínky (50 bar). 
• Automatické mazání vedení všech nástrojů včetně Multitoolů podle 
parametrů v CNC systému. 
• Standardní řídící program stroje (TopPunch ®). 
• Stoly s kartáči. 
• Přední sklopný stůl v délce 830mm. 
• Externí chladicí systém. 
• UPS systém: chrání PC při výpadku el. napájení. Garantuje 30-ti  
  minutový chod PC bez vnějšího napájení. 
• Držáky matrice: 2 x vel. D, 1 x vel. C, 2 x vel.  B,1 x B/A redukce. 
• Redukce razníku:  1 x D/C, 2 x D/B, 1 x B/A. 
• Sada klíčů (3-4-6-8 mm s vnitřním šestihranem). 
• Manometr. 
• Uživatelský manuál (tištěný a elektronický formát). 
• Předinstalace ke vzdálenému přístupu (potřebné internetové připojení). 
• USB flash disk. 
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Volitelné vybavení (option) 

Multitool XMTE10 
············································································ 
Náš Multitool 10 má stejné vlastnosti jako plně vedený singl razník 
série 90 Wilson nebo Mate Ultra díky následující specifikaci:   
• 8 nástrojů do Ø12,7 mm (A Typ) 
• 2 nástroje do Ø 24 mm (XMTE6 Type) 
• Plně vedené razníky 
• Neomezené niblování 
• Rychlá výměna nástrojů 
• 100 mm děrovací délka / 7 mm brusná délka 
• Až 22 tun – maximální tloušťka do 6,4 mm 
• Nastavitelný 

Kit proti otlačování (pro XMTE10) 
············································································ 
Perfektní pro práci s velmi tenkými plechy jako je 0,4 mm hliník. 
Zabraňuje otlačování tabule. 

Multitool XMTE6 
············································································ 
Náš Multitool 6 má stejné vlastnosti jako plně vedený singl razník 
série 90 Wilson nebo Mate Ultra díky následující specifikaci:   
• 6 nástrojů do Ø 24 mm (XMTE6 Typ) 
• 100 mm děrovací délka / 7 mm brusná délka 
• Plně vedené razníky 
• Neomezené niblování 
• Rychlá výměna nástrojů 
• Až 22 tun – Maximální tloušťka 6 mm 
• Nastavitelná síla pružin v závislosti na použitém materiálu a jeho      
  tloušťce 

Kit proti otlačování (pro XMTE6) 
············································································ 
Perfektní pro práci s velmi tenkými plechy jako je 0,4 mm hliník. 
Zabraňuje otlačování tabule. 
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Volitelné vybavení 

Multitool XMTE4 
············································································ 
Náš Multitool 6 má stejné vlastnosti jako plně vedený singl razník 
série 90 Wilson nebo Mate Ultra díky následující specifikaci:  : 
• 4 nástroje Ø 31,7 mm (B typ) 
• Plně vedené nástroje 
• Kompatibilní se Single B stanicí MATE Ultra 
• Neomezené niblování 
• Rychlá výměna nástrojů 
• 100 mm děrovací délka / 9 mm brusná délka 
• Až 22 tun – Maximální tloušťka do 10mm 
• Se speciálními razníky až do tloušťky 12,7 mm 
• Nastavitelná síla pružin v závislosti na použitém materiálu a jeho    
  tloušťce 

Odsávací systém 

············································································ 
Náš odsávací systém pomáhá odstraňovat všechny zbytky, které by 
mohly zůstat pod tabulí v matrici. Doporučujeme používat odsávací 
systém v případě, že pracujete s materiály od 0,4 do 1 mm. 

Nutná bezpečnostní ochrana 
············································································ 
Sada světelných závor pro kontrolu z 1,2,3 nebo všech 4 stran. 
Nutné k získání prohlášení o shodě. 
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Volitelná výbava 

Kombinace kartáčů a kuličkových hnízd 
············································································ 
Naše stoly jsou vybaveny kartáči k zabránění poškrábání plechů při 
jejich pohybu. Můžete využít i kombinaci s kuličkovými hnízdy v pří- 
padě, že používáte těžké plechy. 

Přípravek pro montáž držáků nástrojů 
································· 
Pro Mulitooly XMTE4 - XMTE6 – XMTE10 a singl nástroje 
B–C–D 

Momentový klíč pro 
Mulitooly 
································· 
Preciznost našeho systému indexace vyžaduje velice precizní sestavení 
Mulitoolu. Doporučujeme, aby jste měli momentový klíč pro správné 
sestavení Mulitoolu. 

CADCAM software Radan ® 
············································································ 
Umožňuje externí programování na běžném PC. Umožňuje 
 import/export CAD souborů (DXF/DWG) a plné využití všech 
technologických funkcí Vašeho stroje. 
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mbx 6 
1250/30-
2250 

·················
·················
·················
·················
·················
············ 

Pracovní stůl 
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mbx 6 
1250/30-
2250 

·················
·················
·················
·················
·················
············ 

Rozměry stroje 
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Doporučení k instalaci 

• Veškeré práce na stroji musí být prováděny pouze kvalifikovaným  

  personálem pod neustálým dohledem osoby odpovědné za údržbu.  

• Doporučujeme standardní nástroje od výrobců doporučených našimi 

  autorizovanými prodejci.  

Elektrické připojení 

·········································································· 
• Místo instalace musí být čisté a suché. Je třeba zajistit, aby nedošlo 
  k hromadění materiálu v bezprostřední blízkosti. 
• Pro zajištění správné funkce všech částí stroje je třeba zajistit tyto  
  Podmínky:  
  - teplota v rozmezí od 10° do 30° C 
  - vlhkost 30 - 80% . 
• Zajistit dostatečné osvětlení aby bylo možné zřetelně číst informace 
  na stroji a k zajištění bezpečnosti během provozu a údržby. 

Požadavky na prostředí 

Požadavky na místo a údržbu 

·········································································· 
• Musí být zajištěna minimální vzdálenost 800 mm kolem všech částí   
  stroje, aby bylo možné zajistit provoz, nastavení a servis stroje. 
  Vzdálenost od elektrické skříně musí být 1000 mm. 

·········································································· 
• Ujistěte se, že pojistky, napětí a frekvence Vašeho elektrického ob- 
  vodu odpovídají normám a předpisů, 
  - Nikdy nezapojujte stroj do stejného okruhu, ve kterém je stroj 
    s velkým příkonem, nebo svařovací stroje. Mohlo by dojít    
    k poklesu napětí a poškození CNC stroje. 
  - Nikdy nezapojujte stroj do stejného okruhu, v kterém jsou zapojeny 
    stroje běžící na jiné frekvenci. Může dojít ke vzniku elektro-      
    magnetického pole a nenávratnému poškození součástí stroje. 
  - Doporučujeme používat oddělený zemnící obvod. 
  - V oblastech, kde není konstantní úroveň napětí, doporučujeme  
    používat oddělovací transformátor, nebo UPS k ochraně stroje. 
• Připojení k elektrické síti musí být provedeno při vypnutém napětí,    
  kvalifikovaným elektrikářem a vždy v souladu s bezpečnostními   
  předpisy. 
• Ujistěte se, že Váš přívod elektřiny splňuje napěťové a 
  frekvenční požadavky stroje, které jsou napsány na jeho typovém 
  štítku . 
  • Používejte kabely vhodného průřezu (4x2.5 mm2). Kabely  
  musí splňovat napěťové a teplotní zatížení. Používejte  
  pouze pojistky odpovídajícího typu se správným proudovým zatížením. 
• Tlak vzduchu 6 barů 
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Prodejní podmínky 

Dodací termíny 

Všeobecné podmínky 

·········································································· 
• Dodací lhůta: 60 dnů od potvrzení objednávky 

·········································································· 
• Stroj je expedován přímo výrobcem Euromac (Formigine, Italy) k zákazníkovi 
• Stroj je umístěn na paletě a zakryt polyetylénovou folií 
• Hydraulický olej není součástí dodávky. 
• Prosím, informujte EUROMAC o vaší napěťové soustavě. 

Záruka 
·········································································· 
• Záruční doba se počítá od předání stroje. 
• Záruka platí po dobu 12 měsíců a vztahuje se na všechny vady    
  elektrických, mechanických a hydraulických částí. 
• Záruka zaniká, pokud je stroj používán nesprávně. 
• Záruka zaniká, pokud jsou použity neoriginální díly, nebo je zasa-   
  hováno do konstrukce stroje. 
• Záruka se vztahuje pouze na výměnu nebo opravu komponent. 
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vysekávací/ ohýbací/ vyštipovací/ stroje 

Euromac také vyrábí řadu CNC vysekávacích 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. 

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 

PRODUCED & ASSEMBLED 
IN ITALY BY EUROMAC 

www.euromac.com 

Maximální 

flexibilita 

vysekávání 

mailto:office@sp-tech.cz

