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• A világ egyik legnagyobb szerszámgépgyártó konszernje
• 37 különböző márka 10 különböző országban
• Feeler (Taiwan), DMC (Dél-Korea), JOBS (Olaszország)
• VDF BOEHRINGER hagyományos és CNC vezérelt esztergák
   (1844-es alapítás, számos piacformáló fejlesztés)
• MAG megmunkáló központok, autóipar 
   (Kecskemét szerszámváltó egységek gyártása)
• IMAS, PFIFFNER speciális körautomaták tömegtermelésre
• Közös know-how

• 3-4-5 tengelyes megmunkáló központok
• Ferdeágyas esztergák hajtott tárral, ellenorsóval
• Karusszel esztergák
• Palettacserélős megmunkáló központok
• Portál és horizontális elrendezésű marógépek
• Számos automatizálási lehetőség
• Olaszországi raktárkészlet

• Az első koreai szerszámgépgyártó (1944)
• Az első CNC vezérelt koreai eszterga
• Ferdeágyas esztergák hajtott tárral,ellenorsóval
• Karusszel esztergák

• Csúcskategóriás európai forgácsológépek
• 3-, 4-, 5-tengelyes megmunkálóközpontok
• Mozgóoszlopos, mozgóasztalos portálmarógépek
• Automata gyártósorok
• Karusszel esztergák
• Autóipar, repülő és űripari felhasználások
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Egyetemes, olajipari, CNC vezérelt esztergák
• Házon belüli tervezés, gépelem öntés,
   megmunkálás, szerelés, ellenőrzés
• 325-1410 mm ágy feletti elfordulás
• 500-9000 mm csúcstáv
• Több, mint 60 év tapasztalat

Hagyományos, ciklus- és CNC vezérelt köszörűk
• Konzolos, oszlopos vagy portál elrendezésű 
• Hosszanti előtolású vagy forgóasztalos kivitel
• Asztalméret: 150x350-1500x6000mm

Gyorsmarók
• Saját fejlesztésű vezérlő, áramforrás, lineármotorok
• Tömbszikra: 
   szerszámtár, C tengely, billenő asztal
• Huzalszikra: 
   4-5 tengely, automata huzalbefűző
• 45 év tapasztalat

Hagyományos, ciklus- és CNC vezérelt köszörűk
• Kézi hántolású vezetékek
• Beszúró és hosszelőtoló köszörülések
• Szögben állítható asztal
• Korongorsó
• Furatköszörülés
• Dinamikus kiegyensúlyozás
• 60 év tapasztalat
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Síkágyas esztergák

Síkköszörűk

Startlyukfúró, huzalszikra és 
tömbszikra forgácsoló gépek

Univerzális, furat, csúcs és 
csúcsnélküli palástköszörűk
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• Fogaskerekes és szervohajtásos tengelymozgatás
• Kézi, gépi és programozott vezérelhetőség
• Többféle főorsófej kialakítás
• Elérhető horizontális orsókifutás
• Gépi szerszámbehúzó
• Automata kenés a tengelyekre

• Kézi
• Elektromos
• Hidraulikus szorítással

• Öntött géptest
• Gépi előtolású, 
   folyatófúrásra alkalmas oszlopos fúrógépek

• Szalagfűrészek, tárcsás darabolók
• Billenőgerendás és dupla oszlopos kialakítások
• Kötegelt és szög alatti vágások
• Speciális nehézipari kialakítások
• Változatos előtoló mozgás variációk
• 45 év tapasztalat

• Taiwani és közép-európai központ
• Nagy l/d arányú munkadarabok megmunkálása
• Kompakt kialakítás
• Széles variálhatóság
• Akár 10 vezérelt tengely
• Szimultán munkavégzés 2 orsóval
• Számos automatizálási lehetőség
• Áteresztőképesség: Ø 12/16/20/25/32/42 mm
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Hagyományos konzolos 
marógépek

Fúrógépek

Félautomata, automata fémipari fűrészek

Hosszesztergák


