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B A Ş L I K

Huron bugün dünya çapında bilinen bir marka. 2000’li yıllardan itibaren Doğu ve 
Batı’daki pazarlara açılmaya başladınız. Yeni ülkeler ve müşteriler için ne gibi bir 
yaklaşım uygulanması gerektiğini düşünüyorsunuz? 

Bernard Echevard: Bu hem basit, hem de karmaşık bir durum. Satış yalnızca bir ticari 
işlemi gerçekleştirmek ve sonuca ulaştırmak için kullanılan teknikler dizisidir. Bu aşamada 
hepimiz aynı ifadeyi kullanıyoruz. Öte yandan ben, her iki tarafın da kazanmasına olanak 
sağlayan, dünya çapında kurduğumuz iş ilişkilerinden bahsetmeyi tercih ediyorum. Karşılıklı 
saygı ve anlayış, müşterilerimizin geleneklerini, alışkanlıklarını ve kültürel farklılıklarını kabul 
etmekle birleşince, güvene ve memnuniyete dayanan ilişkiler kurmamız mümkün oluyor. 
Yeni bir ülkede ilk makineyi satmak daima zordur. Daha sonraki makineleri satarken ise size 
gerçek bir tatmin duygusu sağlayan şey sadece Huron’un marka değerlerini aktarabilmek 
değil, aynı zamanda ürünlerinizin kapasitesi ve performansı bağlamında teknik bir bakış 
açısı tarafından Kabul görmenizdir. Satış fonksiyonu tanımında benim için anahtar kelimeler: 
Saygı, söylenenleri can kulağıyla dinlemek ve dikkatli bir analizdir. Müşteriler sizin tarafınızdan 
anlaşılmayı ve talaşlı imalat için seçtiği çözümden en iyi sonucu almayı arzulamaktadır. 
Huron markası iyi bilinen şanlı geçmişine rağmen, bugünlerde insanların aklına ilk gelen 
marka olma özelliğini yeterince taşımamaktadır. Sadece yeni pazarlara açılmayı değil, aynı 
zamanda önde gelen makineci ve imalatçıların arasındaki yerimize tekrar ulaşmayı hede-
fliyoruz. Biz örnek vermek gerekirse havacılık sanayi ve kalıp sektörlerine uygun, hassasiyeti 
yüksek talaşlı imalat makineleri üretimi konusunda deneyimli, yetenekli, öncü ve yenilikçiyiz. 
Ürünlerimiz, hassasiyeti yüksek, güvenilir, yüksek per-
formans sunan ve müşterilerimizin faaliyet gösterdikleri 
sektörlerdeki zorlu standartları karşılamasına olanak 
sağlayacak niteliktedir. Biz müşterilerimize en iyi olma-
ları ve öyle de kalmaları konusunda yardım ediyoruz. 
Problemine çözüm arayan bir müşterimize, dünyanın 
neresinde olursa olsun, tarafımızdan mutlaka bir teknik 
tavsiye verilmektedir. 

Dominique Lutz: Bu aşamada bir müşteriye veya bir 
kültüre uyum sağlama kabiliyeti hayati bir önem taşı-
maktadır. Türkiye’deki bir projeyi, İtalya ya da İngiltere’de 
aldığınız şekliyle ele almanız mümkün değildir. Ben hiçbir 
zaman ne yapılması gerektiğini bildiğimi düşünerek 
hareket etmiyorum. Gelenekleri anlayabilmek için din-
lerim, öğrenirim, araştırırım ve keşfederim. Bu konuda 
açığım… Farklıları kabul etmek oldukça önemli. Eğer 
kabul edilmek istiyorsanız o ülkenin dilini konuşma ka-
biliyeti de bu aşamada yine önemli bir faktör. Güvene 
dayalı bir ilişkinin temellerini atabilmek için Türkçe ve 
İtalyanca dersleri almayı oldukça doğal buluyorum. 
Müşterilerimle kurduğum ilişkilerim elbette profesyonel 
ilişkiler fakat aynı zamanda inanılmaz derecede insani ve 
sosyal bir maceraya da tekabül ediyor. Bu insani bir şey. 

Bernard Echevard: Huron’da işe başlar başlamaz he-
men Portekizce dersleri almaya başladım. Bu durum 
Portekizli müşterilerimle yakın ilişkiler kurmama ve ge-
liştirmeme olanak sağladı. Portekiz’de bir distrübütörle 
iş ilişkilerinizi geliştirmenin önemli bir faktörü de yerel dili 
konuşmaktı. Bu dil aynı zamanda birçok iş ortaklığının 
temellerini attığımız Brezilya’nın da resmi dili olmasına 
rağmen Brezilya’da pazar payımızı arttırma konusun-
da hala zorluklar yaşıyoruz. Dünyanın öteki yarısında 
bulunan bu coğrafi bölgenin Fransa’dan yönetilmesi 
mümkün değildi. Bu bölgeyle (Meksika, Arjantin, Bre-
zilya) daha yerel ve yakın ilişkiler kurulmasını teşvik ede-
bilmek adına Huron’a Kanada Montreal’de bir şube 
kurmasını önerdim. Bu sayede Kanada üzerinden Kuzey 
ve Güney Amerika’yı kapsayacak şekilde satış ve satış 
sonrası hizmetleri verme olanağımız da olacaktı. Bu 
şube bu sene 15. yılını kutluyor. 

Dominique Lutz: Kanada şubesinin geliştirilmesinde rol almak benim için büyük bir şanstı. 
Expat olarak bana tamamen yabancı olan bu ülkeye taşınmak hiç kolay değildi. Bununla 
birlikte, oraya uyum sağlamam için şartlar en iyi şekilde hazırlanmıştı ve ben de görece 
hızlı adapte olmaya hazırdım. Resmi dili Fransızca olan bir ülkeye gitmek elbette bazı 
şeyleri kolaylaştırmıştı. Müşteri hizmetleri departmanının geliştirilmesinden sorumluydum. 
İnsanlar genelde “seyahat etmek zihin açar” derler. Benim durumumda ise bu yurtdışında 
çalışma deneyimi iş hayatımda beni daha bağımsız bir hale getirdi ve belli bir dereceye 
kadar da olgunlaştırdı. Müşterilerimi ve onların sorunlarını dikkatlice dinlemeyi, ihtiyaç ve 
beklentilerine daha açık fikirle yaklaşmayı öğrendim. Her türlü duruma adapte olabilme 
yeteneğine sahip olmak istiyorsanız, bu aşamada açık fikirlilik mutlak bir önkoşuldur. Huron 
markasının neyi temsil ettiğini orada tamamen anlamıştım. Güvenilir ekipmanlar imalatçısı 
olan bu prestijli markaya layık olmamız gerekiyordu.

Küresel pazarda geniş kapsamlı bir ekonomik değişim yaşanıyor. Bu değişime uyum 
sağlayabilmek ve tekrar odaklanmak bir gereklilik haline geliyor. Bu durumla nasıl 
başa çıkıyorsunuz ve bu yolda nasıl ilerlemeyi düşünüyorsunuz?

Bernard Echevard: Süregelen değişiklikleri anlayabilmek ve gelecekte olacakları öngöre-
bilmek için ekonomi haberlerini ve ekonomideki değişiklikleri sürekli olarak takip etmeniz 
gerekiyor. Sadece pazarlar değil, içinde yaşadığımız dünya da değişiyor. Müşterilerimiz, 
temkinli olmalarına rağmen üretmeye devam ediyorlar, yani üretim için ekipman ihtiyaçları 
devam edecek. Örneğin kalıp sektöründe olduğu gibi,  Avrupa’da ya da Kuzey Ameri-
ka’daki endüstriyel üretimin yer değiştirdiğini görüyoruz. Bununla birlikte, bu süre zarfında 
gelişmekte olan pazarlarda ve iç pazarlarını geliştiren Çin, Hindistan gibi ülkelerde faaliyet 
gösterdiğimiz için çok şanslıyız. Bu sayede bu fırsattan faydalanabiliyoruz. Uzakdoğu pazarı 
da Doğu Avrupa ve Amerika gibi Huron için bir ihracat pazarıdır. 

Dominique Lutz: Birincisi ve en önemlisi, müşterilerimizin müşterileri tekrar kaliteye odaklan-
maya başladı. Yeryüzündeki cennet vaatlerine benzeyen, ilk bakışta üretim maliyetlerini 
düşürür gibi görünen ancak uzun vadede çok daha maliyetli hale getiren ekonomik vaatler 
yüzünden geçmişte ciddi hayal kırıklıklarına uğramışlardı. Bu süreçte, Doğu Avrupa’da yap-
tığımız gibi müşterilerimizin iş hacmini geliştirmekten sorumluyum. Bu coğrafya, Huron için 
çok büyük bir potansiyel vaat eden ve neredeyse 20 yıldır üzerinde çalıştığımız bir bölge. 
Satış yüzdeleri son zamanlara kadar oldukça yüksekti. Ne yazık ki, bu bölgeyi etkileyen 

ve etkileri Türkiye’ye kadar yayılan jeopolitik sorunlardan ilk zarar görenlerden biri de biz 
olduk. En küçük bir faktör bile korkunç sonuçlara neden olabiliyor. Hedeflediğimiz birden 
fazla coğrafi alan olmasının sebebi, farklı ülkelerde yaşanan iniş ve çıkışları bu sayede 
dengeleyebilmemizdir. 

Bernard Echevard: Kesin olan ve bizim şu anki hedefimiz yeni ülkelerde Pazar arayışımızı 
ve büyümemizi devam ettirmek. Ortadoğu’da iyi bir fırsat teşkil eden İran pazarını yakından 
inceliyoruz. Bu alanlardaki yetenek ve deneyimlerimizin uluslararası bir bilinirliğe sahip 
olduğu havacılık sanayi ve kalıp sektörlerinde yaşanan gelişmeleri dikkatlice takip ediyoruz. 
Bildiğiniz üzere, yaratıcılık sınır tanımaz. Şu an kendimizi tekrar toparlama ve yeni şartlara 
uyum sağlama kapasitemiz inanılmaz boyutlara ulaştı. Şüphesiz, kabul gören yaratıcılığımız, 
muhataplarımızı dinleme konusunda gösterdiğimiz hassasiyet ve yenilikleri sezme kabiliye-
timiz olmadan, bulunduğumuz yerde olamazdık. Bu bizim en güçlü yanlarımızdan biri. Biz 
kendimizi dönüştürebileceğimizi, geliştirebileceğimizi ve uyum sağlayabileceğimizi gösterdik. 
Bu güç aynı zamanda şirket içinde de gözlemlenebilen bir gerçektir. Üç yıldan beri devam 
eden değişim ve dönüşüm evresi meyvelerini vermeye başladı. Bu değişim sürecinin henüz 
sonuna gelmiş değiliz ancak bayrağı mümkün olduğu kadar sorunsuz devredebilmemize 
olanak sağlayacak gerekli bütün hamleleri gerçekleştiriyoruz. Anlayışlar hızla değişiyor ve 
bir şirkete ait olma duygusu olduğundan çok daha farklı bir şekilde algılanıyor. Biz yaratıcılığı 
ve uyumu destekleyen bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Tüm bunlara rağmen, kendine 

has tüm güçlü ve zayıf yönleriyle makul bir büyüklüğe 
ulaşmış bir şirketiz.  

Dominique Lutz: Huron’da çalışmak insanların kendi 
isteklerini tam olarak ifade etmeleri ve yeni yollar keşfet-
meleri ile ilgilidir. 20 yıl önce Huron’da işe başladığımda 
çalışma ortamı hakkında hiçbir şey bilmiyordum ve ka-
riyerimin bu yolda ilerleyeceğini asla hayal edemez-
dim. Kendinizi bir yol ayrımında bulduğunuzda, hangi 
yöne gideceğinize karar vermek zorundasınızdır. Dünya 
çapında müşterilerimizle ve ekip arkadaşlarımla yaptığım 
toplantılar sayesinde, Huron markasının uluslararası 
alanda sahip olduğu saygınlığını ve değerini kavrama fır-
satım oldu. Bizim makinelerimizden biriyle çalışma fırsatı 
yakalayan eski müşterilerimizin ve yeni nesillerin ne kadar 
gurur duyduklarını kendi gözlerimle gördüm.  İnsan-
ların makinelerimizden bahsederken en çok vurguladığı 
değerler İnovasyon, Kalite ve İftihardır. Biz ürünlerimizin 
kalitesini müşterilerimizin memnuniyetiyle ölçüyoruz. 

Huron’un dünya çapında ortaklıkları bulunuyor. 
Marka bağlılığı konusunda nasıl teşvikler uygu-
luyorsunuz?

Bernard Echevard: Günümüzde temsilci ve distribütör 
bulmak oldukça karmaşık olabiliyor. Bu işkolu popülarite-
sini yitirmek üzere. Satış ağımızla tıpkı müşterilerimizle 
olduğu gibi çalışıyoruz, aramızda bir bağlılık inşa etmek 
istiyoruz. Bunu sağlayabilmek için ise karşınızdakini 
dinlemek bir gereklilik haline geliyor. Onlar pazarın “ku-
lakları”. İstikrarlı bir satış ağına sahip olmak, müşteri-
lerinizle istikrarlı bir ilişki kurmanızı sağlar. Bu bizim en 
güçlü yanlarımızdan biri: İtalya’da, Türkiye’de ya da Doğu 
Avrupa’da on yıllar öncesine dayanan iş ortaklıklarımız 
bulunuyor. Partnerlerimiz takım tezgâhları konusun-
da gerçek bir tutkuya sahipler. Onlar bize güveniyor-
lar. Böylece müşterilerimiz de bize güveniyor. Müşteri 
hizmetleri partnerlerimiz için en önemli konu. Temsilciler 
ve distribütörler müşterilerini ve onların taleplerini gayet 
iyi biliyorlar. Müşterileriyle oldukça yakın ilişkileri var, 
ürünlerimizi çok iyi biliyorlar ve bu konuda gerçekten 
iyi bir eğitim aldılar. Yeteneklerimizi ve deneyimlerimizi 

partnerlerimizle sürekli olarak paylaşıyoruz. 

Dominique Lutz: Nihai hedef satış yapmak olsa da Huron satmak sadece makine satmak 
değildir. Biz know-how ve teknik desteğe ek olarak aynı zamanda bir felsefeyi de satıyoruz. 
Müşteriye yüksek performanslı ve güvenilir bir makine alması için neden daha fazla ödemesi 
gerektiğini açıklamak bazen oldukça karmaşık olabiliyor. Ürünlerimizin teknik değeri büyük 
ölçüde bilinmesine rağmen, bazen müşterilerimiz bu tür yatırımların getireceği katma değeri 
görmekte zorluk yaşayabiliyorlar. Müşterilerimizin ekonomik kriterlerini karşılayamadığımız 
bazı durumlarda cesurca ve alçakgönüllülükle yenilgiyi kabul edebiliyoruz. 

Bernard Echevard: Bazen müşterilerimizin dayanıklı, kalıcı performansı olan, uzun süre 
dayanan komponentlerden oluşan, kaliteli bir yapıya sahip ve iyi adapte olmuş bir makine 
kullanarak daha düşük bakım maliyetleri ödemeyi dikkate almadığını görüyoruz. Her 
zaman herkesi ikna etmek mümkün olmayabilir. Bununla birlikte, ürün, üretim amacına 
yönelik beklentileri karşıladığı zaman güven ve bağlılık gibi kavramlar önemli kriterler haline 
gelmektedir. Eski müşteriler geleneksel olarak uzun yıllardır kullandıkları markaya oldukça 
bağlıdır ve yeni müşteriler de markanın sunduğu fayda ve avantajların farkında olup, bunları 
takdir etmektedir. Müşterilerimizin %95’inden fazlası ileride tekrar bir Huron satın almayı 
düşünüyorlar. Bunların yansıra her sene yeni müşterileri makinelerimizin kalitesine yatırım 
yapmaya ikna ediyoruz. Müşterilerimizle el ele çalışarak bir fark yaratıyoruz. Biz onların 
ihtiyaçlarını dikkatle dinleyerek gelişme kaydediyoruz ve onlar da bizim makinelerimizin 
kalitesi sayesinde müşterilerinin karşılaması gittikçe daha da zorlaşan isteklerini karşılaya-
bilme olanağı elde ediyorlar. Bu sayede yıllar geçtikçe talaşlı imalat sektörünü daha da ileriye 
taşıyoruz. Ürünlerimizin kalitesinden ve dayanıklılığından taviz vermeden yeni konseptler 
ve prosesler icat ediyoruz. Müşterilerimize makineleri devreye alma aşaması boyunca da 
destek veriyoruz. Yani verdiğimiz hizmet ürünün satılması ya da teslim edilmesiyle bitmiyor. 

Yani Huron’un sürekli olarak pazarın zorluklarına uyum sağlamayı amaçladığını 
söyleyebilir miyiz? 

Bernard Echevard: Kesinlikle! Hatta daha da ileri giderek yıllar boyu kalıcı bir referans 
olmayı amaçladığını bile söyleyebilirim! 

Bernard Echevard: Genel Müdür Huron Fransa
Dominique Lutz: Genel Müdür Huron Türkiye

      Ürünlerimiz, hassasiyeti yüksek,  
güvenilir, yüksek performans  

sunan ve müşterilerimizin, faaliyet  
gösterdikleri sektörlerdeki zorlu  

standartları karşılamasına olanak 
sağlayan niteliktedir. Biz müşterileri-
mize en iyi olmaları ve öyle kalmaları  

konusunda yardım ediyoruz. 
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”

HURON, cesaret ve yaşam hırsı

İnovasyon

Dil farklılıkları, mesafeler ve saat dilimleri engel olarak ka-
rşımıza çıkmaz. Huron Graffenstaden’de uluslararası ope-
rasyonlar sıradan bir rutindir.

Dominique LUTZ, 
Uluslararası Satış Müdürü

“
”

Yakınlık

Huron Graffenstaden’de müşterilerimiz bizim en 
büyük zenginliğimizdir. Her bir müşteri bizim için 
yeni bir bilgi ve ilham kaynağıdır. Şirketi ileri götüren 
onlardır.

Michel SAILLEY, 
Genel Müdür Yardımcısı

“

”

Karşılıklı fayda

Bunu sanki biraz Forumla 1 gibi düşünebiliriz: uz-
manlarımız makineleri sürücülerin ihtiyaçları ve sürüş 
tarzlarına göre ayarlarlar.  Müşterilerimiz kazanmayı is-
terler ve bu yüzden onların ihtiyaçlarını dinleyip meka-
nik performanslarını arttırmak için gerekli olan her şeyi 
yaparız.

Pascal JUNG, 
Müşteri Uygulamaları Yöneticisi

“

”

Performans

İnsan ilişkileri birinci derecede önem arz etmektedir. Her 
bir müşterimizi bir iş ortağı olarak görürüz.  Her zaman şu 
şekilde düşünürüz: problemler diyalog, karşılıklı dayanışma 
ve güven ile çok daha çabuk şekilde çözülürler.

Bernard ECHEVARD, 
Genel Müdür 

“

”

Nezaket

Dominique LUTZ, 
Uluslararası Satış Müdürü

“

”

Dünya değişiyor, müşterilerimizin ihtiyaçları 
da öyle. Makinelerimiz zamanla gelişiyor ama 
değerlerimiz 160 senedir değişmeksizin aynı 
şekilde duruyor.

Bizim makinelerimizden birini sa-
tın almak uzun vadeli bir yatırımdır.  
Makinelerimiz değişen ihtiyaçlara, 
çevre, teknik standartlar ve tekno-
lojik değişimlere uyum sağlamak 
üzere tasarlanmışlardır.

Michel KIMENAU, 
Sanayii Uygulamaları

“

”

Gelişim

Müşterilerimizin talepleri sa-
hip olduğumuz beceri ve 
yaratıcılığın arkasındaki itici 
güçtür.

Michel SAILLEY,  
Genel Müdür Yardımcısı

“

”

Yaratıcılık



En üst düzeyde ESNEKLİK

Kendi döneminde modülerlik ve 
uyumluluk açısından bir çığır açan 
EX serisinin direkt halefi olan MX 

serisi, kaba işlemeden finişe kadar 
işlenen parçalar için freze ve torna 
işlemlerinin tek bir düzenek olarak 

gerçekleştirilmesi için esnek çok 
fonksiyonluluğu beş eksen ve beş 

kenarın işlenmesinin yanında en son 
üretim ve programlama teknolojileri 

ile birleştirmektedir.

- Sürekli kontrol edilen C-ekseni.
- İdeal Pozisyonlama ve tekrarlanabilirlik hassasiyeti. 

- Boşluksuz,Aşınmasız,Tork motoru tahrikli. 
- İdeal kilitleme torku 

VARYASYONLAR 
Negatif açı gerektiren parçalar için 
çatal kafa bağlantısı MX10/MX12 modellerinde 
güçlü iş mili 8.000 rpm (86 kW/235 Nm)
yer almaktadır. 

B-EKSENİ  = -110° / +10°
Kafa dönme hızı 30 rpm

Kafa kitleme torku  7.000 Nm

Kafa çalışma Torku (S1)  500 Nm

Universal kafa’da  
avantajınız,yüksek verimlilik
45° bir düzlem üzerinde konumlandırılmış olan sürekli 
kontrol edilen başlık yüksek hızda imalatta bile konumlama 
ve tekrarlanabilme açısından yüksek hassasiyet elde 
etmek için tasarlanmıştır.
-  Yüksek hızda kaba işleme kapasitesi için ideal kilitleme 

torku.
- Geri tepmesiz ve aşınmasız hareket için direkt sürüş.

A-EKSENİ = -45° / +180°
Kafa dönme hızı  100 rpm

Kafa kitleme torku  2.500 Nm

Kafa çalışma Torku (S1)  1.200 Nm

MX 8 M MX 10 M MX 12 M
Kafa dönme hızı rpm 50 65 50

Tabla ölçüleri mm Ø 1.000 x 800 Ø 1.250 x 900 Ø 1.600 x 1.250

Tabla yük kapasitesi maksimum kg 2.000 2.500 4.000

MX 8 MT MX 10 MT MX 12 MT
Kafa dönme hızı rpm 500 500 250

Tabla ölçüleri mm Ø 800 Ø 1.000 Ø 1.400

Tabla yük kapasitesi maksimum kg 2.000 2.500 4.000

Titanyum, inkonel ve paslanmaz çelik gibi işlenmesi 
zor malzemelerin frezelenmesi için mekanik kafa 
bağlantısı MX10/MX12 modellerinde
yüksek torklu iş mili 6.000 rpm (28 kW/1350 Nm) 
torka sahip olan bu kafa yüksek hızda talaş kaldırma 
ve kaba işlemeler için tasarlanmıştır.

A-EKSENİ  = -45° / +180°
Kafa dönme hızı 25 rpm

Kafa kitleme torku   7.000 Nm

Kafa çalışma Torku (S1)  2.235 Nm

TEKNİK ÖZELLİKLER MX 8 M MX 8 MT MX 10 M MX 10 MT MX 12 M MX 12 MT
Eksen hareketleri X/Y/Z mm 1.160 x 1.000 x 900 1.200 x 1.200 x 1.000 1.200 x 1.600 x 1.000

Eksen Hızları m/dak 40

İş Mili devri 
Takım tutucu norm’u

rpm 18.000
HSK 63-A

10.000
HSK 100-A

İş Mili Güçü  (S1/S6) 
İş Mili Torku (S1/S6)

kW 
Nm

20 / 30
160 / 240

32 / 50
180 / 280

Magazindeki takım sayısı Adet 60 48

Pozisyonlama hassasiyeti (K) X / Y / Z : 0,007 mm - A, C : 10 sn

Tekrarlama hassasiyeti (ortalama PS) X / Y / Z : 0,004 mm - A, C : 5 sn

Makina ağırlığı kg 22.000 35.000 37.000

Genişlik (kapılar kapalı + konveyör) mm 6.250 6.335 6.990

Derinlik mm 6.150 7.950 8.660

Yükseklik mm 3.930 4.870 4.870

Bu serinin ana özellikleri. ayrıca diğer varyasyon ve aksesuarlar ilave olarak alınabilir.

FARKLILIĞI

Tabla seçimi: Freze / Torna-Freze 

•  Farklı işler için uygunluk
•  Modülerlik 
•  Genel makina mühendisliği Hassas bileşenleri  

için beş eksende hassas pozisyonlama 
•  Kalıp hazırlamada hacimsel  

hassasiyet
Tasarım ve Yapısı
- Son derece rijid tasarım.
- Yüksek dinamikler için tasarım ve yapısı. 
- Makina yapısı ve tasarımı mekanik parçaların ömürlerini garanti eder. 
- Yüksek seviyede bir kararlılık için çapraz hat üzerinde kılavuz sütun.
-  Daha yüksek hassasiyet ve düşük enerji tüketimi için karşı dengeli 

Z-eksen hareketi. 

Biz Italya’da Huron’nun ilk müşte-
rilerindeniz. 
Uzun seneler’den beri işletme-
mizde kullanılan KX50 5 eksen 
frezeleme merkezi var,bunun ile 
büyük ölçülerdeki plakalarımızı çok 
verimli  işleyebiliyoruz. Bu bizim 
seçimimizin doğru olduğunu gös-
terdi,Huron ile çalışmaya devam 
ediyoruz MX12 modelinin seçimi-
ni’de bu sebeb’ten dolayı karar 
verdik.  Bu makinada (1600x1200) 
ölçülerinde büyük ve ağır parça-
ların 5 eksende işlenmesine olanak 
sağlamaktadır.
MX12 mükemmel,sağlam ve  rijit 
oluşu bizim beklentilerimize uyum 
sağlamaktadır. Büyük döner  
tablası ile parçaların tek bağlama-
da 5 eksen’de işlemeye olanak 
sağlamaktadır. En büyük avantajı 
bizim parçaları işleyip bitirmek 
için gerçekten MX12’nin sağlam 
rijit yapısı,yüksek güçü,hassasiyeti, 
kalitesi ile kendisini ispatlamıştır. 

“

”

ANLATILAN

Yüksek verimlilik için Otomatik Pallet 
değiştirme 
- Makinenin önünde yer alan dönerli tabla.
- Makine içine optimal operatör erişimi ve çalışma alanında sürekli görüş.
-  Makinenin üzerinden ve önünden kolay ve ergonomik şekilde palet yükleme 

ve boşaltma için dairesel kapı. 

Ergonomi ve çevre
-  Yıkama sistemi ve spiral konveyörlü  

talaş kanalı.
-  Çalışma alanında iyileştirilmiş görüş 

için paletli veya paletsiz genişletilmiş 
pencereler.

-  Operatörün tablaya, işlenen parçaya  
ve çalışma alanına daha kolay erişimi  
için geniş kolay açılan kapılar. 

- Sag’a ve sol’a hareketli operatör paneli.

MT MODELİ 
FREZE /TORNA

M MODELİ F
REZELEME

A = -45°

A = +180°
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Valter Strappazzon
CO.STA Srl – İtalya
www.co-sta.it

Biz kendimize MX8 
için karar verdik 
aldık,bu makina döner tablalı 
ve çalışma hareketleri bizim 
ihtiyacımızı tam karşılıyor, 
uzun zamandan beri bir 
KX200 bir KX30 kullanıyoruz.
Bizim uzun yıllardır tercübele-
rimize göre Huron’un makina-
ları hassas ve güvenilir şekilde 
çalışıyorlar.

ANLATILAN

Rudolph Kuhn
K+S – Almanya
www.ks-modell-formenbau.de

”

“



TÜM MÜŞTERİ GEREKSİNİMLERİNİ karşilamak için çok yönlülük

KX Large (büyük) serisi, 
karmaşık parçaların 

simultane (sürekli) beş eksen 
veya beş yüzey işlenmesinde 

çok farklı seçenekler 
sunmaktadır.

Çatal Kafa
-  Yüksek pozisyonlama hassasiyeti ve tekrarlama hassasiyeti, özellikle karışık 

yüzeler’in yüksek hızlarda işlenmesinde.
-  Açı ölçer’in (endcoder) eksenler’in üzerinde bağlı olması yüksek pozisyonlama 

ve tekrarlama hassiyetini sağlamaktadır.
-  Eksenler’in hareketi Tork motorlu olması boşluksuz ve aşınmasız çalışmasını 

sağlamaktadır.
-  Eksenler’in yüksek sabitleme gücü ile yüksek hızlarda kaba frezeleme yapma 

imkanı sağlamaktadır.
- Ters açıya girme imkanı
- Kafanın emniyetli çalışması iş mili’ni (spindel) vibrasyonlardan korumaktadır.

Değişik işleriniz için gücün ve kuvvetin mükemmel uyumlu oldugu değişik İş milleri 
(spindel) seçilebilir.

Variante
Titanyum, inkonel ve paslanmaz çelik 
gibi işlenmesi zor malzemelerin işlenmesi için 
tasarlanan mekanik freze kafası,KX100/200 
modellerinde 4000 rpm (21 kW/1350 Nm) 
yüksek torklu İş mili ile yüksek hızlarda talaş 
kaldırma ve ağır kaba frezeleme işlemleri için 
düşünülmüştür.

B-EKSENİ  = ±95° / ±200°
Kilitleme torku 10.000 Nm

Çalışma Torku (S1)  B, C : 2.292 Nm

Serinin en yeni Modeli
KX 300-eXtra-Büyük Large KX 300 

KX 100 / 200
Kafa dönme hızı 30 rpm

Kafa kitleme torku  7.000 Nm

Kafa çalışma Torku (S1) B : 500 Nm
C : 750 Nm

TEMEL ÖZELLİKLER KX 50 M KX 50 L KX 100 KX 200

Eksen hareketleri X/Y/Z mm 2.000 x 1.700 x 900 3.000 x 1.700 x 900 2.300 x 2.300 x 1.000 3.300 x 2.300 x 1.000

Eksen Hızları m/dak X / Y / Z : 40 X / Y / Z : 40 X / Y / Z : 40 X : 25 - Y / Z : 40

Tabla ölçüleri (X-Y) mm 2.200 x 1.250 3.300 x 1.250 2.500 x 1.250 3.500 x 1.250

Tabla yük kapasitesi maksimum kg 4.000 6.000 6.000 9.000

İş mili devri / İş mili koniği rpm 20.000 / HSK 63-A 18.000 / HSK 63-A

İş mili güçü - torku (S1/S6) kW - Nm 60 / 75 - 60 / 75 20 / 30 - 160 / 240

Magazindeki takım sayısı 30 Adet 40 Adet

Posizyonlama hassasiyeti (K)  X / Y / Z : 0,007 mm
B, C : 10 sn

X / Y / Z : 0,007 mm
B, C : 10 sn

X / Y / Z : 0,007 mm
B, C : 10 sn

X / Y / Z : 0,007 mm
B, C : 10 sn

Tekrarlama Hassasiyeti (ortalama Ps) X / Y / Z : 0,004 mm
B, C : 5 sn

X / Y / Z : 0,004 mm
B, C : 5 sn

X / Y / Z : 0,004 mm
B, C : 5 sn

X / Y / Z : 0,004 mm
B, C : 5 sn

Makina ağırlığı kg 30.000 36.000 37.000 41.000

Genişlik (kapılar kapalı + konveyör) mm 4.930 4.930 7.280 7.280

Derinlik mm 7.520 10.150 7.890 10.360

Yükseklik mm 5.050 5.050 5.410 5.410

Bu serinin ana özellikleri. ayrıca diğer varyasyon ve aksesuarlar ilave olarak alınabilir.

 
TEMEL ÖZELLİKLER  KX 300
Eksen hareketleri- X/Y/Z  mm 5.000 x 3.100 x 1.500

Eksen Hızları m/dak X / Y / Z : 20

Tabla ölçüleri mm 5.200 x 2.000

Tabla yük kapasitesi maksimum kg 20.000

Makina ağırlığı kg 100.000

Genişlik (kapılar kapalı + konveyör) mm 7.000

Derinlik mm 15.000

Yükseklik mm 7.050

Makina’nın ana özellikleri yanı sıra Çatal freze kafası ve mekanik freze kafası KX300 için,
Ayrıca diğer varyasyon ve aksesuarlar ilave olarak alınabilir.

KX 50
Kafa dönme hızı 100 rpm

Kafa kitleme torku  4.000 Nm

Kafa çalışma Torku (S1) B : 764 Nm
C : 810 Nm

KX LARGE

Sabit-portal mimarisi ve makina tasarımı, çeşitli zor malzemelerin son derece 
hassas şekilde işlenmesi için maksimum rijitliği sağlar. 20 ton yük kapasitesi 
ve 4.080 x 2.180 x 1.550 mm ebatlarında iş parçası işlenebilirliği,büyük hacimli,
geniş çalışma alanı, hassasiyet gerektiren genel makina parçaları,mühendislik 
işlemleri, üç boyutlu kalıp parçaları,savunma sanayi,havacılık ve enerji sektörleri 
için son derece uygundur. Tasarım modülerliği, varyasyon seçenekleri 
ve ekipmanları sayesinde müşteri talepleri rahatça karşılanabilmektedir.

• Arttırılmış verimlilik için paletleme fonksiyonuna sahip makina. 
•  Hassas kalıp ve karmaşık parçalar üretebilmek için hacimsel hassasiyet. 
• İş hacminden tam yararlanmak için sütunlar arasında geniş açıklık.
• Kaba işleme ve finişleme için İdeal performans sunan iş mili. 
• Yüksek talaş oranı için uygun iş mili. 
• Makinanın yapısı uzun ömürlü mekanik aksamı garantilemektedir. 
•  Linear ve döner eksenler üzerinde direkt ölçüm sayesinde yüksek seviyede hassasiyet.

FARKLILIĞI

Konsepti ve Yapısı
-  Kızaklar Y ekseni yönünde alında portal blok  

üzerinde ara mesafeleri eşit dağılımlı şekilde  
yerleştirilmişitir.

-  Eksenler yüksek hassasiyet kazanmakta düşük 
ernerji tüketmektedir.

-  Çeşitli bağlantı noktaları ile rijitliği sağlayıp, 
vibrasyonu absorbe etmektedir.  
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Huron KX200 makinası seçimi 
bizim formlu kalıp üretimimiz 
için kritik kesin karar verme nedenidir.Bu 
yatırım bizim verimliliğimizi yükseltmemize 
olanak sağlamaktadır.bazı parçalarda işle-
me zamanını daha önceki proseslere göre 
mükayese ettiğimizde yarı yarıya düşürme 
imkanı sağlamaktadır.
Daha sonra tekrar Huron makinası KX50L  
satın alımı ile devam etmemiz, makine 
parkımızı ikinci büyük 5 eksen  makina  
ile etkin biçimde güçlendirdik ve bundan 
dolayı orta büyüklü kompleks parçaların 
işlenmesinde havacılık sektöründe söz 
sahibi olmak, bazı havacılık sektörüne ait 
parçaların işlenmesinde bize rekabet etme 
gücü sağlamaktadır.

ANLATILAN

Stéphane Lamboley  
LBYMECA – Fransa
www.lbymeca.fr

”

“

Bernard Echevard  
HURON Fransa

“

”

Satış ağı genelinde yapılan bir çalışma ortaya çıkarmıştır’ki 
bizim daha büyük ölçülerde bir makina geliştirmemiz zorun-
da olduğumuzu aynı kabiliyette ve bizim kıymetli beş-eksen 
köprü tipi tezgahımız gibi.
Böylece müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinlemek sureti ile Ekstra 
Large KX 300 modeli ortaya çıkarılmıştır.öncelikle müşterinin 
öncelikleri kalıp üretimi, havacılık ve genel mühendislik en-
düstrilerindeki müşterilerimizin beklentilerini yerine getirecektir.

Makinelerimiz "eko-tasarruf" 
özelliğine sahip olup bu özellikler Huron ürün yelpazesinin tamamına uygulanmaktadır.

%10 enerji geri kazanımı 
(eksenlerin ve iş milinin) frenlemesinde 

enerji tasarrufu imkanı verebiliyor.

Yüksek 
performanslı kızak 

yolları sayesinde 
daha az sürtünme ile uzun 

ömür ve düşük enerji tüketimi.

Numerik kontroll 
M-kodu ile Program sonunda Otomatik Durdurma Programlanabilir konveyör 

başlatma, her şeyden önce kaba işlemeleriniz için.

Eksenlerin merkezi yağlaması 
gres olup,enerji tüketimini indirmek ve kesme 

sıvısına yağ karışmasını engellmek. 

Motorlar ve pompalar 
sınıfı  IE2 (2015'ten itibaren IE3) ile 

en az %5 enerji tasarrufu sağlıyabiliyor.

eco
saving

“
”

I be romo ldes-g rup ’unda  
altında 1.400’den fazla kişinin 
çalıştığı 14 ayrı farklı firmadan 
oluşan farlı yerlerdeki kalıp  
işleyen firmalarında Huron’un 3 eksen  
ve 5  eksenMakinaları çalışmaktadır.  
Huron markası ile çok uzun seneler  
birlikte çözüm ortağı olarak çalışmak-
tayız.
Huron için hepsinin söylemi kaliteyi, 
verimliliğini,fiyatı ile mukayesi edil-
diğinde,alternatif teklif çeşitliliği,satış 
sonrası müşteri servisi,özellikle kalıp 
üretimine,aksesuar çeşit’i,ve üretkenliği 
çok uygundur.

Joaquim Paulo 
GRUPO IBEROMOLDES - Portekiz
www.iberomoldes.pt

“

”

ANLATILAN



Mükemmel İŞLEME PERFORMANSI

KXG serisi üretim zenginliği 
açısından gantry köprü tipi 

oluşu büyük ve karmaşık 
parçaları üretmek için çok 

büyük avantaj sağlamaktadır.

Konsepti ve Yapısı
-  Güçlendirilmiş U-tipi hareketli çapraz kızak köprü 

yapısı.
-  Her iki yan polimer beton olan kolon (duvar) 

üzerinde bir’er linear motor ve çift’ter yollu kızak 
sistemidir. 

-  Hareketli eksenlerin FEM yapılanması  
hesaplanarak ile optimize edilmiştir. 

- Daha iyi dinamik için kendine özgü temel. 

Ergonomi ve çevre
-  İşleme alanına rahat erişim iş parçası yerleşimi için 

açılabilir tavan. 
- Takım değiştirme magazini işleme alanı dışında.
- Hareket ettirilebilen operatör paneli .
- Büyük iş parçaları üretiminde enerji verimliliği. 

Çift taraflı sarkaçlı üretim yatırımın  
geri dönüşünü hızlandırmak (opsiyonel)

Müşterilerin üretim taleplerine kolayca cevap verebilmek için çalışma 
alanının uyumluluğu ve esnekliği. 
-  Üç farklı konuma sahip bir ayraç duvar ile sağlanan iki bağımsız 

üretim ve çalışma alanı. 
-  Alanlar arsasında iş mili kafası transferi için geri çekilebilir kepenk. 
-  Sürülen ara kapı ile makinanın önündeki alan’a ve arkasındaki 

alan’a erişim. 
-  Her bir çalışma alanında ayrı takım değiştirme tek bir operatör 

paneli ile iş parçasında gerekli ayarları yapabilirsiniz.

Yüksek verimlilik için üç avantaj 

Yüksek kabiliyetli elektro iş mili
- Yüksek hızlı elektro iş mili.
- İşe göre değişik uygulamalar için Güç’e ve tork’a uygun mükemmel değişik iş mili. 
- Emniyetli çalışma için vibrasyon opsiyonu iş milinin korunması.

Kadamesiz iki eksen açılı çatal kafa 
-   Kompleks parçaların parçaların yüksek hızda işlenmesinde pozisyonlama  

ve tekrarlama hassasiyeti.
- Yüksek pozisyonlama ve takrarlama için açısal encoder.
- Boşluksuz ve aşınmasız hareket için tork motorları.
- Yüksek kaba işleme kapasitesi için yüksek çalışma torku.
- Negatif açı imkanı. 

TEMEL ÖZELLİKLER KXG 45-14 KXG 45-23 KXG 60-23 KXG 90-23
Eksen hareketleri  X/Y/Z mm 4.500 x 1.400 x 800 4.500 x 2.300 x 800 6.000 x 2.300 x 800 9.000 x 2.300 x 800

Eksen Hızları m/dak X / Y : 60 - Z : 45

Tabla ölçüleri mm 4.700 x 1.390 4.700 x 2.480 6.200 x 2.480 9.000 x 2.480

Tabla yük kapasitesi maksimum kg 18.000 21.000 25.000 52.000

İş mili hızı/tutucu normu rpm 20.000 / HSK 63-A

İş mili güçü - torku (S1/S6) kW - Nm 60 / 75 - 60 / 75

Posizyonlama hassasiyeti (K)  X : 0,025 mm
Y / Z : 0,010 mm

B, C : 10 sn

X : 0,025 mm
Y / Z : 0,010 mm

B, C : 10 sn

X : 0,035 mm
Y / Z : 0,010 mm

B, C : 10 sn

X : 0,050 mm
Y / Z : 0,010 mm

B, C : 10 sn

Tekrarlama hassasiyeti (orta Ps)  X / Y / Z : 0,005 mm
B, C : 5 sn

X / Y / Z : 0,005 mm
B, C : 5 sn

X : 0,006 mm
Y / Z : 0,005 mm 

B, C : 5 sn

X : 0,006 mm
Y / Z : 0,005 mm 

B, C : 5 sn

Makina ağırlığı kg 60.000 75.500 90.000 130.000

Genişlik (kapılar kapalı + konveyör) mm 7.550 8.940 9.100 10.210

Derinlik mm 9.700 10.000 11.700 13.650

Yükseklik mm 4.980 4.980 4.980 4.980

Bu serinin ana özellikleri. ayrıca diğer varyasyon ve aksesuarlar ilave olarak alınabilir.

FARKLILIĞI
•  Bu konsept büyük ölçülerde simultan  

5 eksen çalışma gerektiren parçaların  
üretilebilmesi tasarlanmış. 

• Yüksek kesme hızlarında üretim. 
•  Çok yüksek rijidite yüksek talaş kaldırma 

kabiliyeti  

KXG

Takım magazini 
- 40’lı takım magazini.

Kafa dönme hızı 100 rpm

Kafa kitleme torku  4.000 Nm

Kafa çalışma Torku (S1) B : 764 Nm
C : 810 Nm

9

KXG serisi 5 eksen freze 
tezgahı yüksek hızda  has-
sas havacılık ve uzay sanayideki 
büyük parçaların işlemesinde se-
çimin merkezi.
Havacılık sekröründe Formlu ve 
hassasiyeti yüksek kompleks 
parçaların üretiminde kullanılabilir. 

ANLATILAN

Weber Wang 
RICH FRIEND - Çin

”

“



5-Eksen-işlemede en YÜKSEK HASSASİYET 
KX beş serilerinde makine dinamiği  rijitliği 5 eksen simultane işlenen 

komplex parçalarda yüksek sönümleme ile yüksek hassasiyette yüzeylerin 
işlenmesi değişik malzemelerde size hassas  çalışma imkanı sağlamaktadır.

Ulaşabilirlik ve görünebilirlik  
için yüksek ergonomi 
- Kompakt ölçülerde makine.
- İşlenecek parçanın üzerinde görünürlük.
- Açılan geniş kapılar olağanüstü iş parçasına erişilebilirlik.
- Tabla eğimliliği talaş boşalma rahatlığını ve tablada birikmemesini sağlar.

Verimliliği yükseltmek 
- Standart veya özel otomasyon çözümleri.
- Farklı uygulamalar için değişik iş mili.
- Standart veya isteğe bağlı takım magazini seçimi.
- Çalışma alanına ergonomik erişilebilirlik.

EN KALİTELİ üretim 
MX4 Size güç, 

hassasiyet hızlılık rijitlik, 
zor malzemelerin  

kompleks parçalarını çok 
kısa zamanda işleme 

imkanı veriyor.

- Yüksek iş mili devri ve ivmelenme
- Tork motoru ile boşluksuz ve aşınmasız hareket

Çeşitli uygulama araliklarinda 
MODÜLERLİK

Yüksek hızda üretimde bir öncü olan EX serisi kullanıcıların verimlilik 
seviyesini çok büyük oranda arttırmıştır. Bugün, bu klasik serinin 

konfigürasyon ve uygulamalarının sahip olduğu modülerlik özelliği 
prototiplerin imalatından küçük ve orta ölçek parçaların üretimine 

kadar en geniş çerçevedeki müşteri talepleri ile buluşmaktadır.

TEMEL ÖZELLİKLER K3X 8 FIVE K2X 10 FIVE
Eksen hareketleri X/Y/Z mm 780 x 700 x 500 900 x 900 x 500

Eksen Hızları m/dak X / Y / Z : 50 X / Y / Z : 50

İş mili hızı/tutucu normu rpm 24.000 / HSK 63-A

İş mili gücü - torku (S1/S6) kW - Nm 20 / 25 - 32 / 40

Magazindeki takım sayısı 20 Adet 30 Adet

Posizyonlama hassasiyeti (K)  X / Y / Z : 0,004 mm - A, C : 7,2 sn

Tekrarlama hassasiyeti  (orta Ps)  X / Y / Z : 0,002 mm- A, C : 3,6 sn

Makina ağırlığı kg 10.000 14.500

Genişlik (kapılar kapalı + konveyör) mm 4.710 4.910

Derinlik mm 2.685 3.660

Yükseklik mm 3.320 3.470

Bu serinin ana özellikleri. ayrıca diğer varyasyon ve aksesuarlar ilave olarak alınabilir.

TEMEL ÖZELLİKLER 
ÖZELLIKLER 

K3X 8 FIVE K2X 10 FIVE

Tabla konumu 55° Eğik 45° Eğik

Tabla ölçüleri mm Ø 500 Ø 630

Tabla işlenecek parça çapı mm Ø 700 Ø 800

Tabla yük kapasitesi 
maksimum

kg 250 (max.300) 500 (max.750)

A-ekseni

Tabla açısal hareketi  -30° / +180° -45° / +180°

Tabla oryantasyonu -110° -90°

Tabla pozisyonlama hızı rpm 50 40

C-ekseni

Tabla hareketi  360° (sürekli)

Tabla dönme hızı rpm 50 90

TEMEL ÖZELLİKLER MX 4
Eksen hareketleri X/Y/Z mm 750 x 700 x 500

Eksen Hızları m/dak X : 60 - Y / Z : 120

İş mili devri/tutucu normu rpm 24.000 / HSK 63-A

İş mili güçü - torku (S1/S6) kW - Nm 20 / 25 - 32 / 40

Magazindeki takım sayısı 36 Adet

Posizyonlama hassasiyeti (K)  X / Y / Z : 0,004 mm - A, C : 7,2 sn

Tekrarlama Hassasiyeti (ortalama Ps)  X / Y / Z : 0,002 mm - A, C : 3,6 sn

Makina ağırlığı kg  8.700

Genişlik (kapılar kapalı + konveyör) mm 4.170

Derinlik mm 4.300

Yükseklik mm 3.020

Bu serinin ana özellikleri. ayrıca diğer varyasyon ve aksesuarlar ilave olarak alınabilir.

TEMEL ÖZELLİKLER EXP 20 EXP 30
Eksen harekeleri X/Y/Z mm 1.600 x 800 x 800 2.400 x 800 x 800

Eksen Hızları m/dak X / Y / Z : 30 X / Y / Z : 30

B-Ekseni hareketi  Dönme hareket: ±100°

Tabla ölçüleri mm 2.000 x 750 2.800 x 750

Tabla yük kapasitesi maksimum kg 3.500 4.500

İş mili hızı/tutucu normu rpm 12.000 / HSK 63-A

İş mili güçü - torku (S1/S6) kW - Nm 26 / 26 - 84 / 110

Magazindeki takım sayısı 36 Adet

Posizyonlama hassasiyeti (K)  X / Y / Z : 0,010 mm  - B : 16 sn

Tekrarlama Hassasiyeti (ortalama Ps)  X / Y / Z : 0,006 mm - B : 8 sn

Makina ağırlığı kg 18.000 21.000

Genişlik (kapılar kapalı + konveyör) mm 5.910 7.300

Derinlik mm 4.300 4.300

Yükseklik mm 3.770 3.770

Bu serinin ana özellikleri. ayrıca diğer varyasyon ve aksesuarlar ilave olarak alınabilir.

Simultane çalışabilen  
2-Eksen-Tabla  
- Boşluksuz ve aşınmasız hareket edebilen tork motorları.
- Hassas pozisyonlama ve tekrarlanabilirlik.
-  İşlenecek parçanın ağırlık merkezine her yöne eğilimi kesme  

performansını artırır ve hassasiyetini sağlar.
- Tezgahın tablasının üzerinde mükemmel yük dağılımı.
- Tabla dönüşlerinde yüksek ivmelenme hızı.
- Negatif açıya girme imkanı. 
- Tablada yüksek çalışma ve sıkma torku.

Yapı konsepti ve yüksek rijitliği  
- Genişletilmiş tek parça makine gövdesi ve güçlendirilmiş köprü yapısı.
- Yüksek mekanik özellikli döküm yapısı.
-  Köprünün kızakların ve tablanın yapısı eksen hareketlerindeki rijitliğini  

sağlamaktadır. 
- Ankoraj ile yere bağlanması yüksek hızı ve ivmeyi garantileyen noktalarıdır.

FARKLILIĞI
•  Yüksek pozisyonlama hassasiyeti için  

her eksende direk ölçüm
•  Değişik işler için uygunluk
•  Yüksek performans
•   Konturlama ve profillerde yüksek  

seviyede hassasiyet
•   Kompakt, dinamik tabla

FARKLILIĞI
•  Yüksek esnemezlik ve rijidite için döküm yapı 
•  Geniş bir çalışma alanını kullanmak için iş mili hareketli  

bir sütun üzerine monte edilmiş
• Çok yönlülük ve kullanım kolaylığı 
• İşlenecek parçaya geniş açılır kapılar üzerinden erişim 
•  Hareket ettirilebilen kol üzerine monte edilmiş kontrol 

paneli 
• Yüksek performanslı İş mili seçeneği 
• Sabit veya dönerli tabla seçenekleri
 

•  Hareket hızını ve ivmeyi arttırmayı sağlayan ve hızlı şekilde takım 
değiştirmeye imkan veren Y ve Z ekseninde lineer motorlar

•  Linear motorlar sayesinde hareketli elementlerin hafif, 
rijid ve performanslı çalışmasını sağlar

• Kirlilik riskini engellemek için X-ekseni vidalı mil
•  Makine dinamiğini ve rijitliği artırmak için yere ankoraj  

ile sabitleme 
• Yüksek posizyonlama ve tekrarlama hassaslığı
• Verimliliği arttırmak için palet değiştirme 

FARKLILIĞI

KX FIVE 4

EXP
K3X 8 Five

Tabla eğimi 55°

K2X 10 Five 
Tabla eğimi 45°

 TABLA MX 4
Döner tabla 45°eğik 

A-eksen -45° / + 180°

C-eksen 360°

A/C dönme hızı rpm 100

Tabla ölçüleri mm Ø 440

Tabla yük kapasitesi 
maksimum

kg 250
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Bizim yeni makinamızın satın 
alınmasında belirleyici olan 
uzun seneler Huron ile olan  
birlikteliğimiz,kendimiz makinanın  
kuvvetini, hassasiyetini,rijititesini,  
onaylıyoruz.

Firmamız  1981  yılında kurulmuş olup 
6000m2’lik tesisimizde enerji, otomotiv, 
savunma, sağlık ve havacılık sektörlerinde 
faaliyet  göstermektedir. 
2016 yılında mevcut kapasitemizi arttırmak için 
kararı aldık,kapasite arttırımı için ilave yeni tezgah 
yatırımların’da Huron firmasını’da değerlendirme’ye 
aldık. Bu kapsamda  2 adet  VX10 3 eksen ve VX10 
4 eksen dik işleme merkezi satın aldık,bu makinalar 
mart ve nisan aylarında devreye alınmıştır.
Ayrıca haziran ayı içinde 1 adet K3X8 five 5 eksen 
dik işleme merkezi daha devreye girmiş olup,takip 
eden Temmuz ayı içerisinde 1 adet KX50L büyük seri 
Köprü tipi 5 eksen makinanın sözleşmesini Huron ile 
imzaladık. Yaptığımız araştırmalarda Huron’un maki-
nalarının yüksek hızda yapısına,rijitliğine,hassasiye-
tine,performasına,kalitesine ve satış sonrası servis 
olarak yeterli desteği alacağımıza inanmamız bu 
yatırımların yapılmasında en büyük etken olmuştur. 

“

”

ANLATILAN

Tuğcan Ertuğ ve Münir Ertuğ
EMGE – Türkiye
www.emge.com.tr

ANLATILAN

Hervé Pouyet 
LAROCHE - Fransa
www.laroche-group.com

”

“



Kar sağlayan KARAR  
Özellikle müşterilerin hassasiyet ve güvenilirlik kriterlerini 

karşılamak için üretilmiş olan VX serisi son derece 
kullanıcı dostu bir yapıda olup fevkalade bir karlılığı 
garanti eder. Kullanımı ile beraber gerçekleşen hızlı 

yatırım geri dönüşü kanıtlanmıştır. Kompakt, ergonomik, 
güçlü ve son derece hassas olan VX serisi küçük ve orta 

ölçek üretim için ideal bir yatırımdır.

Ergonomik ve erişebilirlik
- İşlenen parçaya kolay erişim için hareketli tabla.
- Hareketli operatör paneli.
-  İyileştirilmiş erişilebilirlik çalışan elementlerin bakımında çalışma 

alanını temizlemek ve sıvı kontrollerini yapmak için geliştirilmiş.

TEMEL ÖZELLİKLER VX 6 VX 8 VX 10 VX 12
Eksen hareketleri X/Y/Z mm 600 x 400 x 460 820 x 510 x 510 1.020 x 510 x 

510
1.220 x 600 x 610

Eksen Hızları X / Y / Z m/dak 24

Tabla ölçüleri mm 800 x 500 1.000 x 530 1.200 x 530 1.400 x 630

Tabla yük kapasitesi maksimum kg 400 500 800 1.200

İş Mili devri rpm 10.000 / ISO 40

İş mili güçü - torku (S1/S6) kW - Nm Siemens : 10,5 - 14,5 / 50 - 69
Heidenhain : 10 - 14 / 64 – 89

Fanuc : 7,5 – 11 / 45 - 70

Magazindeki takım sayısı 24 Adet

Posizyonlama hassasiyeti (K) mm X / Y / Z : 0,015

Tekrarlama Hassasiyeti (ortalama Ps) mm X / Y / Z : 0,003

Makina ağırlığı kg 5.300 5.300 6.700 8.000

Genişlik (kapılar kapalı + konveyör) mm 3.340 3.340 3.520 3.775

Derinlik mm 2.470 2.470 2.595 2.520

Yükseklik mm 2.900 2.900 2.900 3.150

Bu serinin ana özellikleri. ayrıca diğer varyasyon ve aksesuarlar ilave olarak alınabilir.

TEMEL ÖZELLİKLER VX 15 VX 18
Eksen hareketleri X/Y/Z mm 1.510 x 810 x 810 1.810 x 810 x 810

Eksen Hızları X / Y / Z m/dak 24

Tabla ölçüleri mm 1.700 x 810 2.000 x 810

Tabla yük kapasitesi maksimum kg 2.000 2.500

İş mili devri /tutucu normu rpm 10.000 / ISO 40

İş mili güçü - torku (S1/S6) kW - Nm Siemens : 10,5 - 14,5 / 50 - 69

Magazindeki takım sayısı 24 Adet

Posizyonlama hassasiyeti (K) mm 0,015 0,015

Tekrarlama Hassasiyeti (ortalama Ps) mm 0,008 0,008

Makina ağırlığı kg 14.500 16.000

Genişlik (kapılar kapalı + konveyör) mm 5.400 6.100

Derinlik mm 3.310 3.310

Yükseklik mm 4.000 4.000

Bu serinin ana özellikleri. ayrıca diğer varyasyon ve aksesuarlar ilave olarak alınabilir.

Yenilik!
Seri’ye ilave geliştirilmiş yeni 
model ve yeni tasarım.

FARKLILIĞI

VX
•  Değişik parçaların üretiminde çok yönlülük ve 

performans: freze, delme,baralama ve diş açma
•  Makinanın sahip olduğu rijidite ve yüksek torklu  

İş mili sayesinde yüksek talaş kaldırma kapasitesi
•  Konturlama ve şekillendirmede çok yüksek seviyede 

hassasiyet ile üretim kalitesi
•  Ergonomik makina ara yüzü ile kolay  

programlanabilirlik
• Mükemmel fiyat/performans ile orantılı 
• Kompakt dar alan kaplar

Süreklilikte rijidite ve hassasiyet
- C- tipi güçlendirilmiş kaliteli döküm yapı.
-  Geniş tabanlı güçlendirilmiş kolon ile yüksek kesme güçlerine dayanıklı kesmede 

meydana gelen titreşimleri sönümlemekte.
- Yüksek dinamiği yön değişimi ve ivme için mükemmel performans.
- Direkt motor bağlantılı kalibre edilip ön gerilim uygulanmış vidalı miller.

Hemen kullanıma hazır 
VX serisi standart donatımı ile üretime başlamaya hazır şekilde 
teslim edilir,kurulumu yapıldıktan sonra çalışmaya hemen hazır 
bir makinadır.
-  Termal değişikliğe karşı ısıya stabilliği için seramik rulmanlı 

10.000 devirli İş mili 
- Düşük basınçlı soğutma sıvısı her nozul’dan (2 bar)
- İş mili içinden soğutma sıvısı hazırlığı 
- Nozullardan hava üfleme 
- 24’lü Takım magazini 
- Talaş konveyörü
- El çarkı
- Elektrik kabininde klima 
- Tezgah yıkama tabancası 
- Talaş Arabası 

Bunlara ilave olarak daha başka makina opsiyonları alınabilir: 
değişik iş milleri,büyük takım Mağazini,Parça ölçme,Takım 
ölçme,divizör 4.eksen/4.5.eksen,her 3 eksen için ölçme 
cetveli…
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Huron diğer makinalara göre daha sağlamdır. Kesme 
esnasında sessiz ve az titreşimle çalışmaktadır. 
%30-%40 daha fazla talaş kaldırma kabiliyeti ile işleme 
zamanına büyük avantaj sağlanıyor. 
En önemlisi de yüzey kalitesi ve hassasiyetidir. Bu 
kaliteli özelliklerinden dolayı %15-%20 daha fazla para 
ödemeye hazırım. Bana göre Huron makinaları ile diğer 
makinaları karşılaştırmak doğru değildir. 

“

”Fuat Banusoglu 
PAY TEKNİK KALIP YEDEK PARÇA METAL - Türkiye

ANLATILAN



KALİTEYİ değerlendirmek KABA İŞLEMEDE GÜÇ ve rijidite 

 TEMEL ÖZELLİKLER KMILL 8 KMILL 10
Eksen hareketleri X/Y/Z mm 700 x 600 x 500 1.000 x 700 x 600

Eksen Hızları m/dak X / Y / Z : 40 X / Y : 30 
Z : 18

Tabla ölçüleri mm 800 x 600 1.250 x 700

Tabla yük kapasitesi maksimum kg 500 1.500

İş mili devri /tutucu normu rpm 15.000 / ISO 40

İş mili güçü - torku (S1/S6) kW - Nm 26,4 / 26,4 - 84 / 110

Magazindeki takım sayısı 24 Adet

Posizyonlama hassasiyeti (K) mm X / Y / Z : 0,010 X / Y : 0,015 
Z : 0,007

Tekrarlama Hassasiyeti (ortalama Ps) mm X / Y / Z : 0,005 X / Y : 0,007
Z : 0,005

Makina ağırlığı kg 7.000 10.500

Genişlik (kapılar kapalı + konveyör) mm 4.100 4.590

Derinlik mm 2.050 2.600

Yükseklik mm 3.060 3.060

Bu serinin ana özellikleri. ayrıca diğer varyasyon ve aksesuarlar ilave olarak alınabilir.

TEMEL ÖZELLİKLER K2X 8 K2X 10 K2X 20 KX 30
Eksen hareketleri X/Y/Z mm 700 x 600 x 450 1.000 x 800 x 500 1.200 x 1.000 x 

500
1.800 x 1.000 x 

600

Eksen Hızları m/dak X / Y / Z : 40 X / Y / Z : 60 X : 50 
Y / Z : 60

X / Y : 30
Z : 18

Tabla ölçüleri mm 800 x 600 1.150 x 800 1.400 x 1.000 2.000 x 1.000

Tabla yük kapasitesi maksimum kg 500 1.000 2.000 2.500

İş mili devri /tutucu normu rpm 24.000 / HSK 63-A 18.000 / HSK 63-A 18.000 / HSK 63-A

İş mili güçü - torku (S1/S6) kW - Nm 20 / 25 - 32 / 40 25 / 35 - 86 / 120 25 / 35 - 86 / 120

Magazindeki takım sayısı 20 Adet 20 Adet

Posizyonlama hassasiyeti (K) mm X / Y / Z : 0,004 X / Y / Z : 0,004 X / Y / Z : 0,005 X : 0,009 
Y / Z : 0,007

Tekrarlama Hassasiyeti (ortalama Ps) mm X / Y / Z : 0,002 X / Y / Z : 0,002 X / Y / Z : 0,003 X / Y / Z : 0,005

Makina ağırlığı kg 7.000 12.500 14.400 17.000

Genişlik (kapılar kapalı + konveyör) mm 4.100 5.130 4.700 5.480

Derinlik mm 2.050 3.520 4.510 6.310

Yükseklik mm 3.060 3.400 3.560 3.160

Bu serinin ana özellikleri. ayrıca diğer varyasyon ve aksesuarlar ilave olarak alınabilir.

TEMEL ÖZELLİKLER NX 40 NX 50 NX 60
Eksen hareketleri X/Y/Z mm 2.200 x 1.500 x 800 3.200 x 1.500 x 800 3.200 x 2.200 x 800

Eksen Hızları m/dak X / Y : 20 
Z : 15

X / Z : 15
Y : 20

X / Y / Z : 15

Tabla ölçüleri mm 2.200 x 1.250 3.000 x 1.250 3.000 x 2.000

Tabla yük kapasitesi maksimum kg 6.000 8.000 10.000

İş mili devri/tutucu normu rpm 6.000 / ISO 50

İş mili güçü - torku (S1/S6) kW - Nm 21,5 / 32,3 – 117 / 170

Magazindeki takım sayısı 24 Adet

Posizyonlama hassasiyeti (K) mm X / Y / Z : 0,020 X / Y / Z : 0,020 X / Y / Z : 0,020

Tekrarlama Hassasiyeti (ortalama Ps) mm X / Y / Z : 0,008 X / Y / Z : 0,008 X / Y / Z : 0,008

Makina ağırlığı kg 22.000 25.000 30.000

Genişlik (kapılar kapalı + konveyör) mm 5.200 5.400 6.160

Derinlik mm 7.400 9.550 9.550

Yükseklik mm 4.420 4.420 4.420

Bu serinin ana özellikleri. ayrıca diğer varyasyon ve aksesuarlar ilave olarak alınabilir.

Sağlam Tasarım
- Yüksek rijititesi masiv,gövde ve köprü yapısı.
-  Sürtünme kızak konzepti ile yüksek performansı,rijititesi  

ve sürekliği işlemede titreşimsiz kesmeyi sağlamaktadır.
-  Z-eksenindeki karşı ağırlık ile eksen’in yumuşak hareketini 

sağlar.
-  X-Y eksenlerine linear kızaklar yüksek verimliliği ve aynı 

hassiyette kalmayı sağlar.

•   Sağlam yapısı ve ankoraj ile yere sabitlenmesi 
geometrik stabilite ve hassasiyeti garantilemektedir

•  Dikey eksende sürtünme kızak ile kaba işlemede yüksek 
talaş kesitlerine cevap vermektedir

•  Büyük tabla yüzeyi ve kolonların arasının geniş olması 
büyük ve ağır parçaların işlenmesinde kullanılır

•  Tünel tipi koruma saçları sayesinde tabla’ya ve iş 
parçasına kolay erişim

• Verimli talaş kaldırma
• Hareketli operatör paneli
• Bakım kolaylığı

FARKLILIĞI

NXKMILL
KX
K2X

KX Bizim ilk köprü 
tipi makinamız halen 

Huron’nun tekliflerinin 
arasında yeri olan 

kompleks parçaların 
işlenmesinde kaba ve 

finiş operasyonlarında 
3 eksen yüksek 

performanslı makine 
konseptini ortaya koyar. 

•  Özel döküm yapısı ile mükemmel rijidite yüksek  
mekanik uyumluluğu sağlayabilen  

•  İşlemleri sırasında meydana gelen titreşimleri  
mükemmel şekilde sonümlüyebilen

•  Uzun süre geometrisini ve hassasiyeti sağlamak için 
yere ankorajla bağlanması gerekiyor

FARKLILIĞI

Bu seri,özellikle dinamik yapısı ve hassasiyeti ile yüzey işleme kalitesi olarak 
3D formlu hassas kalıp,dövme şekilleri,takım üretiminde hassas yüzeyler elde eder.

Köprü tipi yapısı kolonlar arası 
genişliği ve kesme şartlarına optimize 
edilmiş,ağır büyük parçaların ve 
karmaşık parçaların kaliteli şekilde 
üretimi için olanak sağlar.

NX serisi esnek ve 
modüler üç eksen köprü 

tipi frezeleme merkezi 
genel makina parçalarının 

imalatında hassas 
parçaların işlenmesinde 
yüksek talepleri karşılar.
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Huronla tanışmamız 2003 yılında oldu. 
O yıl özellikle kalıp hamillerini ve büyük pla-
kaları 10 mikron altı dar toleranslarda işlemek 
için ihtiyacımız olan orta büyüklükte CNC freze 
tezgahını Teknikel’in önerisi ve teklifiyle Huron 
KX30 modelini almaya karar verdik. 
KX30 kullanmaya başladıktan sonra tezgahta tam 
olarak istenen ölçülerde parça işleyebildiğimiz 
için kalıp montaj, alıştırma ve deneme aşama-
larında kayda değer zaman tasarrufları sağladık . 
Verdiğimiz kararın ne kadar doğru olduğunu 
bugün çok daha rahat gözlemleyebiliyoruz. 
Tezgahımız 13 yıldır ciddi bir arıza oluşmadan 
neredeyse ilk günkü hassasiyetiyle parça işleye-
bilmekteyiz. 
Ayrıca gerektiğinde Teknikelin servis ve  
bilgi desteğini her an alabilmekteyiz. Teknikel  
ve Huron’a teşekkürler. 

“

”Sirin KOSE
ARCELIK – Türkiye

Üretimde verimli-
lik günden, güne bize meydan 
okuyor bununla başa çıkmak için 
yenilikçi teknoljiler ile kalıcı geliş-
tirme çalışmalarına bağlı olarak 
daha iyleştirme gerekiyor.

”Luís Marrazes 
TECNIMOPLAS - Portugal
www.tecnimoplas.pt

ANLATILAN

“
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PERFORMANS
MuTech özellikle genel makina 

parçaları ve hassas mühendislik 
alanları için uygun olan hızlı, güçlü 

ve çok amaçlı bir makinedir. Yüksek 
seviyede hassasiyet gerektiren 

çok çeşitli freze işlemeleri ve geniş 
parça bağlama yüzeyi ile benzersiz 

çözümler sunar.

Esnek tabla konsepti 
-  Tezgah’a integre edilmiş Ø600mm döner tabla posizyonlama veya 

simultane 5 eksen çalışma için. 
- Sabit Tabla 1000 x 600 mm imkanı.
- Divizör bağlanarak karmaşık parçaların 5 eksen simultane işleme imkanı.
- Türbin kanatları işlemek için özel konfigürasyonlar.

Freze kafası ve İş mili
-  Beş kenarlı parça üretimi için açılı freze kafası.
-  Açılı freze kafası sayesinde (+30° / 120°) genel mekanik parçaları dikey ve yatay 

olarak işleyebilir. 
- Döner tabla hareketi ile 3+2 eksen ve beş eksene kadar simultane işleme imkanı. 
- Negatif açı imkanı. 
- Termal stabilite için soğutmalı İş mili.

DİNAMİK  performans …

… grafit işlemek için

SX serisi küçük kompanentlerin 
ve genel mekanik hassas parçaların 

üretimi için dinamik,hassas ufak 
boyutta frezeleme merkezidir.

Ergonomi
- Kompakt makina,daha az yer kaplama.
-  İşlenen parçanın mükemmel şekilde görünürlüğü  

ve yükleme/boşaltma alanına fevkalade erişim. 
- Ayarlanabilir kontrol paneli. 
-  Talaş konveryörü tezgah gövdesinin içine yerleştirilmiş.

TEMEL ÖZELLİKLER                                                                    MUTECH 6
Eksen hareketleri X/Y/Z mm 750 x 560 x 560

Eksen Hızları m/dak X / Y / Z : 30

Tabla yapısı  Sabit tabla - İntegre döner tabla

Tabla ölçüleri mm Sabit tabla:  1.000 x 600
Döner tabla:  Ø 600

Tabla yük kapasitesi maksimum kg 500

B-ekseni – freze kafası hareketi +30° / -120°

Freze kafası devri rpm 35

İş mili devri/tutucu normu rpm 12.000 / ISO 40

İş mili güçü - torku (S1/S6) kW - Nm 26 / 26 - 84 / 110

Magazindeki takım sayısı 24 Adet

Posizyonlama hassasiyeti (K)  X / Y / Z : 0,010 mm

Tekrarlama Hassasiyeti (ortalama Ps)  X / Y / Z : 0,005 mm

Makina ağırlığı kg 9.500

Genişlik (kapılar kapalı + konveyör) mm 4.220

Derinlik mm 3.000

Yükseklik mm 2.580

Bu serinin ana özellikleri. ayrıca diğer varyasyon ve aksesuarlar ilave olarak alınabilir.

TEMEL ÖZELLİKLER SX 4 SX 6
Eksen hareketleri X/Y/Z mm 400 x 300 x 300 500 x 400 x 400

Eksen Hızları X / Y / Z m/dak 50

Index tabla ölçüleri/tabla yükü maks. mm / kg 2x 550 x 300 / 125 2x 650 x 400 / 300

İş mili devri / tutucu normu rpm 12.000 / HSK 50-A

İş mili güçü - torku (S1/S6) kW - Nm 13,5 / 13,5 - 45 / 64

Magazindeki takım sayısı  16 Adet

Posizyonlama hassasiyeti (K) mm X / Y / Z : 0,010 X / Y / Z : 0,010

Tekrarlama (orta Ps) mm X / Y / Z : 0,005 X / Y / Z : 0,005

Makina ağırlığı kg 4.400 5.500

Genişlik (kapılar kapalı + konveyör) mm 3.320 4.100

Derinlik mm 1.380 1.700

Yükseklik mm 2.500 2.925

Bu serinin ana özellikleri. ayrıca diğer varyasyon ve aksesuarlar ilave olarak alınabilir.

TEMEL ÖZELLİKLER SXG
Eksen hareketleri X/Y/Z mm 400 x 400 x 300

Eksen Hızları X / Y / Z m/dak 50

Tabla ölçüleri mm 600 x 450

Tabla yük kapasitesi maksimum kg 125

Grafit tozu emme/tank kapasitesi m3/h / l 1.200 / 38

İş mili devir/tutucu normu rpm 42.000 / HSK 40-E

İş mili güçü - torku (S1/S6) kW - Nm 10 / 12 - 6,54 / 9

Magazindeki takım sayısı 30 Adet

Posizyonlama hassasiyeti (K) mm X / Y / Z : 0,010

Tekrarlama Hassasiyeti (ortalama Ps) mm X / Y / Z : 0,005

Makina ağırlığı kg 5.000

Genişlik (kapılar kapalı + konveyör) mm 4.700

Derinlik mm 1.600

Yükseklik mm 2.565

Bu serinin ana özellikleri. ayrıca diğer varyasyon ve aksesuarlar ilave olarak alınabilir.

FARKLILIĞI
• Geometrik stabilite için döküm yapı 
• Bütün eksenlerde ölçüm
•  İşlenen parçaya kolay erişim için geniş  

kapı aralığı
•  Mükemmel, yüksek kapasiteli talaş 

kaldırma
• Kompakt makina

FARKLILIĞI

FARKLILIĞI

•  Makina tabanı ve sütunu sabit, takım üzerinde 3 linear hareketli eksen:  
yüksek hızda sürekli hassasiyet

• Hassasiyet ve yüksek performans için makine yapısı enine yataklama çapraz kızaklar
• Parça değişim süresini düşürmek için hızlı dönüşlü entegre palet değiştirme sistemi
• Hassas pozisyonlama ve tekrarlama hassasiyeti için hirt dişli (kurt ağzı)
• Eksen hareketlerine uygun çalışma alanı 
• Isı stabil hızlı,elektro iş mili

• Döküm yapı
• Çelik parçaların işlenmesi için güçlendirilmiş rijidite
•  Çalışma alanına yakın grafit tozu emme ünitesi ile makina 

gövdesine entegre edilmiş sabit tabla. 
• Ses yalıtımlı yüksek emiş kapasitesi toz emme ünitesi
• Finiş operasyonları için yüksek devirli iş mili
• Otomasyon yapma imkanı  
 

MUTECH SX

SXGSXG grafit 
parçaların işlenmesi 

için tasarlanan 
kompakt ve rijid 

bir frezeleme 
merkezidir.

Bizim Mu-Tech kararımızın sebebi,makinanın 
esnekliği, eksen hareketleri,takım magazini-
nin dizilişi korumalı bir ortamda oluşu,bütün-
lüğü ve erişebilir olması, Büyük veya küçük par-
ça yerleştirmede iki sürmeli kapı oluşu! Makine 
Huron’nun modellerin için ufak olmasına rağmen 
döner tabla ve açılı freze kafası orta ölçekli  
parçaların işlenmesinde uygun.
Ben eskiden düşünüyordum efsanevi Huron-kafa 
talebininden benim çevremden, en az iki  
deneyimli müşteride bu marka çalışıyor,(eski 
fakat güvenilir).
Ayrıca satıcısının çok mükemmel teknik desteği.

“

”Sig. Bonacina 
WIRE CUT SRL – İtalya
www.wirecut.it

ANLATILAN



SERİ ÜRETİM  için verimilik 
HSX serisi yatay işleme merkezleri birçok uygulamada 

dinamik performans ve yüksek hassasiyeti ile yüksek 
verimliliği sayesinde taslak parçaların 
işlenmesinde işleme sürelerini kısaltır. 

Makina konsepti ve yapısı
-  Rijitlik ve geometrik hassasiyet için makinanın yapısı 

döküm gövde.
-  Yüksek hassasiyete pozisyonlama için sağlam yapısal 

tasarım. 
- Optimum parça yükleme aralığı.

Verimlilik
-  Yüksek devirli yüksek torklu elektro iş mili ile mükemmel 

işleme sonuçları.
- Termal rijitlik için soğutucu.
-  Hızlı ve hassas otomatik palet değiştirme istenirse altı palete 

kadar çıkabilir. Altı palete kadar genişletilebilir hızlı,  
tam ve otomatik palet değiştirici.

- Magazinde isteğe bağlı takım sayısı seçeneği.
- Hızlı takım değiştirme.
- Mükemmel talaş boşaltma sistemi.

Yüksek hassasiyette ÇOKLU GÖREV
Yeni üretim serisi AX 
esnek aynı zamanda 

rijid yapıda bir çok farklı 
ihtiyaca cevap vermek 

için tasarlanmıştır.

AX serisi C-ekseni ve Y-ekseni ile her türlü tornalama 
ve frezeleme  işlerini gerçekleştirebilecek çok eksenli 
tornalama merkezi. Çok yönlü olması genel makina 
parçaları otomotiv seri üretim parçaları hidrolik 
sanayisinde mekanik parçaların elektronik’te mekanik 
parçaların üretimi için AX uygun bir makinadır.

Tornalamada yenilik AX 300 
Seri üretimdeki parçaların seri hızlı üretimi için çok işlevli tornalama ve frezeleme merkezi.

Optimize takım yönetimi
-  4 ilave dış takım ile operasyonları arttırmak takım değişme 

zamanını kısaltarak zaman kaybetmeyi engellemek. TEMEL ÖZELLİKLER HSX 540 HSX 650 HSX 860
Eksen hareketleri X/Y/Z mm 630 x 600 x 600 800 x 730 x 750 1.100 x 900 x 1.000

Eksen Hızları m/dak X / Y / Z : 50 X / Y / Z : 50 X / Y / Z : 40

Otomatik palet ölçüsü mm 2x 400 x 500 2x 500 x 630 2x 630 x 800

Palet yük kapasitesi maksimum kg 400 700 1.100

Döner tabla min.indexleme ° (derece) 1° 1° 1°

İş mili deviri / tutucu normu rpm 12.000 / ISO 40 10.000 / ISO 50

İş mili güçü - torku (S1/S6) kW / Nm 26 - 125 41 - 170

Magazindeki takım sayısı 40 Adet

Posizyonlama hassasiyeti (K) X / Y / Z : 0,010 mm X / Y / Z : 0,010 mm X / Y / Z : 0,015 mm

Tekrarlama Hassasiyeti (ortalama Ps) X / Y / Z : 0,005 mm X / Y / Z : 0,005 mm X / Y / Z : 0,007 mm

Makina ağırlığı kg 12.000 19.000 22.000

Genişlik (kapılar kapalı + konveyör) mm 3.820 4.010 4.660

Derinlik mm 4.780 5.620 7.890

Yükseklik mm 2.650 3.400 3.700

Bu serinin ana özellikleri. ayrıca diğer varyasyon ve aksesuarlar ilave olarak alınabilir.

 TEMEL ÖZELLİKLER AX 300
Gövde üzerinde çevirme çapı maks. mm 675

Tornalama çapı maksimum mm 420

Tornalama boyu maksimum. mm 600

Torna aynası çapı maksimum mm

Eksen hareketleri X/Z mm 250 / 625

Y-Ekseni hareketi mm ± 50

Eksen Hızları m/dak X / Y : 24
Z : 30

İş mili devri rpm 4.000

İş mili uç normu  A2-8

Çubuk çalışma kapasitesi maks. mm 65

Taret tipi  Canlı takım 

Taretteki takım sayısı  12

Canlı takım tutucu normu  VDI 40

Canlı takım devri maks. rpm 4.500

Posizyonlama hassasiyeti (K) mm X / Z : 0,007 mm

Tekrarlama Hassasiyeti (ortalama Ps) mm X / Z : 0,005 mm

Makina ağırlığı kg 6.500

Genişlik (kapılar kapalı + konveyör) mm 4.950

Derinlik mm 2.000

Yükseklik mm 2.210

• Ikinci İş mili olabilir.
• Üretimi arttırıcı opsiyonlar, çubuk sürücü magazini,parça yakalayıcısı,gezer yatak.
• Ölçüm cetveli 

FARKLILIĞI
•  Mükemmel vibrasyon sönümleme için rijid, 

sağlam mono blok yapı
• Mükemmel yüzey kalitesi
• Yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik
• 12 istasyonlu canlı takım tareti
• Freze işlemleri için C-ekseni

• Yüksek hızda elektro İş mili ve rijit iş mili taşıyıcısı 
• Y-ekseni
• Mükemmel talaş kaldırma kabiliyeti
• Kompakt makina,daha az yer kaplama
• Erişilebilir, akıllı CNC
• ShopTurn ile kolayca programlanabilir 

HSX AX

HD en attente

FARKLILIĞI

•  Stabil makine yüksek vibrasyon  
sönümleme 

• Yüksek tabla yükleme kapasitesi
• Standart index tabla 
•  Parça yükleme/boşaltma alanına  

fevkalade erişim

•  Yüksek hassasiyette  
pozisyonlama için opsiyonel  
tork motoru tabla
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TMX
Üreti̇mde ÇOKLU GÖREV

TMX serisi 
esnek aynı 

zamanda rijid 
bir çok farklı 

ihtiyaca ve seri 
üretime cevap 

vermek için 
tasarlanmıştır.

TMX birçok parçayı işleme kapasitesine sahip olup,ayrıca 
aynı anda iki parçayı işleme ve birden fazla operasyonu 
işleyebilmektedir.bu durumda verimlilik artarak parça işleme 
zamanlarını aşağıya çekip,maliyet etkinliğinde önemli oranda 
kazanç sağlama kilit avantajını sunar.
TMX serisi C-ekseni ve Y-ekseni ile her türlü tornalama ve 
frezeleme  işlerini gerçekleştirebilecek çok eksenli tornalama 
merkezi.çok yönlü olması genel makina parçaları otomotiv 
sektöründe seri üretim parçaları hidrolik sanayisinde mekanik 
parçaların elektronik’te mekanik parçaların üretimi için  
TMX uygun bir makinadır.

İş mili  
-  Direk tahrikli sabit ve güçlü ana iş mili.
-  Opsiyonel olarak ikinci iş mili. İkinci iş 

mili operasyonu bölmeden iki parçayı 
işlemek için ana iş mili ile kombinasyon 
yapılabilir. 

-  Taretlerin kombinasyonu ile birlikte iki 
farklı parçayı aynı anda bağımsız olarak 
işleme imkanı. 

Taret
-  Karmaşık torna ve freze parçaları işlenmesinde yüksek seviyede 

bir esneklik sağlayan 12 tahrikli takım için üst taret.
- Opsiyonel olarak ikinci alt taret’de mevcuttur.
-  İki tareti birleştirerek karmaşık parçaların işlenmesi için 24 takım 

kullanılabilir. 
-  Her bir taret’in hareket mesafesine bağlı olarak ait olduğu iş 

mili ilgili kişisel çalışma imkanı yaratarak esnek işleme prosesi 
oluşturulmasını sağlar.

Verimlilik
-  İkinci iş mili ve/veya taret ile konfigürasyon 

zenginliği.optimum verimlilik için operasyon 
sürelerini iki iş mili ile dengelenebilirliği.

-  Teklifleri genişletip,çubuk sürücü,parça 
yakalayıcı, gezer ara yatak,vb. gibi çok çeşitli 
verimlilik arttırma seçenekleri.

-  Ölçüm cetvelleri ekstra hassasiyet için 
uygulanabilir.

TORNALAMA…
DX iki eksenli torna 

serisi,parçaların 
tek bağlamada 

üretimi için ideal 
bir tornalama 

makinasıdır.

Özellikle esnek olup delme, burgulama ve tornalama işlemleri için taret  
donanımına sahip olan DX torna makinası üretimde önemli oranda zaman  
tasarrufu sağlamaktadır.
Sahip olduğu rijidite ve yüksek pozisyonlama ve tekrarlama hassasiyeti  
özellikleri sayesinde uygun maliyetli ödenen paranın karşılığını  
mükemmel şekilde veren bir yatırım olarak ön plana çıkar.

TMC delme,boşaltma,tornalama işlerine  
ek olarak C ekseni ile freze yapabilmektedir.
Üretilen parçaların kalitesi ve sağladığı önemli 
ölçüdeki zaman tasarrufu ile TMC müşteri 
için doğru seçim olup,optimum karlılık 
sağlamaktadır.

...TORNALAMA & FREZELEME
Esnekliği sağlamlığı yüksek pozisyonlama  

ve tekrarlama hassasiyeti rijid olan TMC torna serisi 
genel mekanik parçaların ufak seri üretimler  

için mükemmel bir seçenektir. 

Tahrikli takım-TMC sürümünde 
- Freze işlemleri için C-ekseni.
- Ekstra rijidite için BMT taret.
- Her pozisyona Tahrikli takım takılabilen taret.

 TEMEL ÖZELLİKLER TMX
Tornalama çapı maksimum mm 250

Tornalama boyu maksimum mm 725

Torna aynası çapı mm 210

Eksen hareketleri X/Z mm 300 / 750

Y-Ekseni hareketi mm ± 40

Eksen Hızları m/dak 25 / 15 / 30

İş mili devri rpm 4.000

İş mili uç normu  A2-6

Çubuk işleme kapasitesi mm 65

Taret  Canlı takım 

Taret tahrikli takım sayısı  12

Tahrikli takım tutucu normu  VDI 40

Tahrikli takım devri maks. rpm 4.000

Posizyonlama hassasiyeti (K) mm X / Y : 0,008 
Z : 0,012

Tekrarlama Hassasiyeti (ortalama Ps) mm 0,005

Makina ağırlığı kg 10.500

Genişlik (kapılar kapalı + konveyör) mm 5.500

Derinlik mm 2.500

Yükseklik mm 2.600

Bu serinin ana özellikleri. ayrıca diğer varyasyon ve aksesuarlar ilave olarak alınabilir.

TEMEL ÖZELLİKLER

DX / TMC 100 150 200 250 
-700

250 
-1000

350 
-700

350 
-1000

350 
-1500

500 
-1000

500 
-2000 750

Gövde üzerinde çevirme çapı maks mm 470 375 500 600 600 700 700 700 800 800 1.050

Standart çapı/maks. tornalama  çapı mm 100 / 200 150 / 250 200 / 350 300 / 470 300 / 470 400 / 470 400 / 470 400 / 460
550 / 700 
(555 sur 

TMC)

550 / 700 
(555 sur 

TMC)
770 / 920

Tornalama uzunluğu maksimum mm 200 350 500 700 1.000 700 1.000 1.500 1.000 2.000 3.000

Torna ayası çapı mm 169 169 210 254 254 304 304 304 304 304 380

Eksen hareketleri  X/Z mm 360 / 200 150 / 350 200 / 500 250 / 700 250 / 1.000 250 / 700 250 / 1.000 250 / 1.700 360 / 1.000 360 / 2.000 480 / 3.100

İş mili devri rpm 50 - 4.500 50 - 4.500 50 - 4.000 50 - 3.500 50 - 3.500 50 - 2.500 50 - 2.500 50 - 2.500 50 - 2.500 50 - 2.500 50 - 1.500

İş mili uç normu  A2-5 A2-5 A2-6 A2-6 A2-6 A2-8 A2-8 A2-8 A2-8 A2-8 A2-11

Çubuk işleme kapasitesi maks. mm 38 38 52 52 52 65 65 65 65 65 90

İş Mili Güçü  (S1/S6) 
İş Mili Torku (S1/S6)

kW
Nm

7 / 10,5
50 / 75 

7 / 10,5
50 / 75 

9 / 13,5
114 / 170

12 / 18
230 / 350 

 12 / 18
230 / 350

 18,5 / 27,8
236 / 360

 18,5 / 27,8
236 / 360

 18,5 / 27,8
236 / 360

18,5 / 27,8
236 / 360 

18,5 / 27,8
236 / 360 

22 / 33
420 / 630

Takım bağlama sayısı 4

DX serisi taret’e takım bağlama 
sayısı   8 8 8 8 8 8 8 8 8 12

TMC serisi taret’e tahrikli  takım 
bağlama sayısı 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Tahrikli takım tutucu normu    VDI 25  BMT 45 BMT 45 VDI 40 VDI 40 VDI 40 VDI 50 VDI 50 VDI 60

Tahrikli takım devri maksimum rpm   6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000 3.000 3.000 3.000

FARKLILIĞI

• Çoklu bağlama seçenekleri
• Yüksek yüzey kalitesi
• Yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik
• Üretim makinesi
• Freze işlemleri için C-ekseni
• Y-ekseni
• Mükemmel talaş akışı 
• Çevrim sürelerinde önemli oranda azalma
• Daha uzun takım ömrü
•  Uç değiştirme için işlenen parçaya kolay  

ergonomik erişim
• Kolay erişilebilir, akıllı kontrol paneli
• ShopTurn ile kolay programlama 

Konsept ve Yapı
-  Sağlamlık ve rijidite için eğik banko mono blok yüksek kalitede döküm 

yapısı.
-  Hiçbir şekilde titreşimin meydana gelmemesi suretiyle sert malzemelerde 

bile mükemmel yüzey şartları sağlıyabiliyor.
- Takım maliyetleri uygun.

FARKLILIĞI

DX

TMC

• Çok geniş çeşitlilik
• Sağlamlık ve hassasiyet
• Mükemmel talaş akışı 
• Kompakt makina,daha az yer kaplama
• Erişilebilir, akıllı NC
• ShopTurn ile kolayca programlama
•  Verimliliği arttırmak için teklifi genişlettiğimizde 

magazinli çubuk sürücü,parça yakalama ara yatak gibi 
çok alternatif opsiyonlar
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PreciPOWER
İlerlemenin adaptasyonu, veya kaba işlemede iş 
parçasının optimizasyonunu nasıl yapabiliriz?

DÜNYA İLE hergün kontak 

PreciLIFE
Otomatik yönetim  
takım ömrünü uzatır.

BİLİR KİŞİ RAPORU

Satış ve servis ekiplerimize destek sağlayan uluslararası çapta çok sayıda iş 
ortaklarımız sayesinde, müşterilerimizin kolayca ulaşabileceği, öneri ve destek 
sağlama kapasitesine sahip olup gerektiğinde çabucak duruma müdahale 
edebilecek olan ortaklarımıza güveniriz.
Bizim temsilcilik konsepti  güven ve itimat ruhuyla, maksimum müşteri 
memnuniyetini sağlamak daha’da iyiye gitmek için çabalamak şeklinde 
açıklanabilecek olan şirket felsefemizin bel kemiği, alan uzmanlığına dayalı bir ağ 
yaklaşımı ve esaslı bir hizmet ve insan ilişkileri anlayışı tarafından oluşturulmaktadır. 

DÜNYA  
BİZİM PAZARIMIZ 

YAKINLIK BİZİM 
GÜCÜMÜZ 

FARKLILIĞI
•  Otomasyon,hassasiyet ve hız.
•  Pozisyon ve döner ekseni düzelme 

ölçümü. 
•  İşleme hassasiyetinin optimasyonu.
•  Makinanın uzama kompanzasyonu.
•  Parça işlemede maksimum hassasiyet. 
•  Makine çarpması durumunda hızlı 

kalibrasyon. 
•  Bozuk parça işlemeyi engellemek.
•  Belgelenmiş geçiş.

FARKLILIĞI
•  Otomatik ölçme,kontrol etme ve zaman kaybetmeden takımı değiştirme 
•  İş parçası programında herhangi bir değişiklik yapmadan 
•  Net düzenleme
•  Her takımın kontrol değerlerinin parametreyi girilmesi,örnek olarak takımın 

aşınması ve kırılması veya hangi aralıkta 
•  Otomatik olarak aşınan takımın değişimi veya takım kırıldığında programın 

durması

FARKLILIĞI
•  İş milinin müsaade ettiği güçte sürekli kullanımda takımın kesme sınırları içinde 

kalması iş parçasının bağlanması. 
• Kesme hızının otomatik ayarlanması 
• Optimal hassas işleme
•  5 eksen bir makina kullanımında mümkün:ilerleme ayarı döner eksenin torkunun 

5-eksen kaba işlemede müsaade edilen döner eksen torkunu geçmesine 
müsaade etmez.

•  Aşırı yükleme aktivasyonu takımın kendisi ile veya zaman orantılı olarak takıma  
ve iş miline veya iş parçasına zarar vermez.

• Programda değişiklik yapmadan

-  Tam otomatik ölçme parametreleri aktif 
edip,düğmeye basarak rapor alma.

-  Parça kalitesi için parçanın işlenmesinde takımı  
yüksek posizyonlama ile hassas posizyona 
yerleştirmeyi sağlıyor.

- Daha sık ölçme zaman optimasyonu yapılabilir.
-  Ölçme elementi kullanıcı tarafından tam olarak 

yapılandırılır.

-  Özel bilgi gerektirmez.
-  İdeal hassasiyet için kalibrasyonun üretim 

sürecinde direkt olarak uygulanabilmesi imkanı.
-  Kalibre edilen ve kullanılmış olan verileri 

kıyaslamak için ”Doğrulama” modu. 
-  Mevcut ve önceki pozisyon ve döner aksların 

konumlandırılması.
- Otomatik rapor çıktısı.

PreciFIVE
5-Eksen-makinalar için 
otomatik kalibrasyon 
programı 
(TRAORI-5 Eksen; saykıl 
800-posizyonlama 3+2 veya 
uygun posizyonda çalışma)

Kullanılan makine 
parametrelerinin 
otomatik güncellenmesi 

Verimliliği artırmak üretim 
dünyasında var olabilmek 
için çok önemli bir unsur 

haline gelmiştir. Günümüzde 
makinede işleme sürecinin 

optimizasyonu mühendislik 
biliminin çeşitli alanlarında 

bilgiye sahip olunmasını 
gerektirmekte ve böylece bu 

iş karmaşık ve maliyetli bir 
mesele haline gelmektedir.  

Bu zorluklarla başa çıkabilmeleri  
için gerekli olan desteği müşterilerimize 
sağlamak,hassasiyeti optimize ederken 
verimliliği ve karlılığı arttırmak için tasarlanmış 
bir takım özellikleri geliştirmekteyiz.Geliştirilen 
her aşamada karmaşık bir teknik mesele 
ele alınmaktadır. Sonunda, programcı veya 
operatör karmaşık kavramları basit ve etkin bir 
şekilde uygulayabileceği akıllı bir ara yüze sahip 
olur. Freze ünitelerimizin kapasiteleri ile birleşen 
bu aşamalar Huron ekipmanlarını daha etkin 
hale getirip üretim sürecinin otomasyonundan 
faydalanır hale sokar.

Takımı verimli kullanmak içim belli bir aşınmadan sonra değiştirmek gerekiyor. 
Aceleci değişim takım maliyetini arttırır,aynı şekilde geç takım değiştirme
Kırılma ve bozma riskini yükseltir.
Precilive açıkca takım kontrolünün otomasyonunu sağlıyor.takım çalışma esnasında 
veya değişim sırasında takımdaki kritik aşınmayı tanıyor takımı otomatik olarak 
uygun zamanda değiştiriyor.
Precilive bu şekilde kesici takımı ve parçayı koruyor bu şekilde takım optimasyonu 
makinanın karlılığını yükseltiyor,aynı zamanda makinanın boş zamanını ve takım 
maliyetini Düşürüyor.

Kaba işlemeyi optimize etmek demek,minimum sürede yüksek talaş kesitlerinde 
maksimum talaş kaldırılma gücüne ulaşılması anlamına gelir. 
Bu hedefe programlama ile ulaşabilirsiniz,ama teknik kompleks bir çok faktöre var 
takımın kesme parametreleri,takımın katettiği yol veya iş parçası profiline bağlı 
Faktörler.
preciPower ilerleme hızını gerçek zamanlı otomatik kontrol ediyor bu şekilde iş mili 
gücü sabit optimal talaş kaldırma ve kaba işlemede yüksek verimlilik sağlanmış oldu.
Bu şekilde iş mili yükü ve döner eksenler kontrol edilmiş oldu bu şekilde makina ve 
iş parçası korundu.
preciPower hızlı bir şekilde uygulanabilir ve çok kolay kullananılabilir net bir şekilde 
verimlilik artar.

Huron saykıl «Preci» Siemens CNC için uygulanmış 

Servis hizmeti Bursa’da yerleşik Ampera Makina üzerinden 
verilmektedir,müşterinin talepleri,ve gereksimleri, doğrultusunda makinada 
oluşabilecek problemleri hızlı bir şekilde çözümlemekteyiz.

Yardım ve Teknik destek 
SATIŞ SONRASI SERVİS, 

• Makinanın işletme alınması
•  Müşteri sorunlarının hızla giderilmesi 

telefon desteği veya ziyaret
•  Etkili uygun ve özel takımlar kullanmak 

suretiyle hızlı tanı,teşhis 
•  Teknik servis desteği mekanik, 

elektronik,ve yazılım
•  Yıllık teknik servisin sözleşme ile 

sağlanması 

• Çalışan makinaların’ın taşınması
• Makine geometrisi düzeltilmesi
• Makina Sertifikası
• İş mili inceleme 
• Periyodik muayene ve koruyucu bakım 
• Parça Temini
• Eğitim

Biz takım tezgahları alanında geniş deneyime sahip kalifiye mühendis  
ve teknisyen kadrosu ile aşağıdaki konularda sizin hizmetinizde olacağız.

Seyfullah Topaloğlu - Erkan Öztürk

ISTANBUL

IZMIR

BURSA

ANKARA

Yan Boutin 
Huron’da NC- uygulama müdürü
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FRANSA - HURON GRAFFENSTADEN SAS
156 route de Lyon - 67400 ILLKIRCH STRASBOURG  

 +33 (0)3 88 67 52 52    +33 (0)3 88 67 69 00    info@huron.fr

www.huron.eu 

ALMANYA - HURON FRÄSMASCHINEN GMBH
Siemensstraße 56 - 70839 GERLINGEN

 +49 (0)7156 92836 12    +49 (0)7156 92836 50    verkauf@huron.de

www.huron.de 

KANADA - HURON KANADA 
408 Isabey, St-Laurent - QUÉBEC H4T 1V3

 +1 514 44 84 873    +1 514 44 84 875    infocanada@huron.fr

www.huron.eu 

TÜRKİYE  - HURON TÜRKİYE 
Gayrettepe mah. Ayazma Dere Caddesi - Pazar sok. Bareli ls merkezi No.2-4 Kat 2 - 34387 GAYRETTEPE/ISTANBUL

 +90 (212) 671 20 92    +90 (212) 252 51 75    info-turquie@huron.fr

www.huron.eu 

HİNDİSTAN  - JYOTI CNC AUTOMATION LTD
G-506, Lodhika G.I.D.C., Village : Metoda, Dist : RAJKOT - 360 021, GUJARAT

 +91 2827 306 100 /287 081 - /287 082    +91 2827 306 161 /287 811    info@joyti.co.in ; sales@joyti.co.in

www.jyoti.co.in 

Bütün tanım, veri ve fotoğraflar sadece bilgi amaçlı olarak sunulmuştur. Huron Graffenstaden, 
tanımlanan modeller üzerinde dilediği zaman teknik veya ticari sebepler ile değişiklikler yapma 
hakkını saklı tutar.

Huron, Elsässer Takımı 200 çalışanı ile  dünya genelinde hizmet vermektedir.


