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É D I T O R I A L

Comité editorial da HURONews: O que é a Huron atualmente?

Bernard Echvard : «Antes de responder a essa questão, gostaria 
de lembrar aos leitores aquilo que a Huron sempre foi e continuará 
a ser: uma empresa inovadora que se encontra na vanguarda da 
tecnologia e que não faz cedências no que respeita à qualidade das 
suas máquinas ou àquilo que fornece aos clientes.

Estamos extremamente orgulhosos da experiência sólida adquirida 
ao longo da história de 160 anos da empresa, incluindo os períodos 
de turbulência económica que superámos, à semelhança de muitos 
outros. O facto de termos recuperado sempre e continuarmos aqui 
é um dos nossos pontos fortes. 

Conto com o apoio de toda uma equipa, na qual cada elemento 
representa um contributo vital em matéria de capacidades tecnoló-
gicas, valores humanos e um toque de ousadia. Quando os clientes 
compram uma máquina da Huron, sabem que também estão a 
adquirir 160 anos de paixão, experiência 
e empenho.»

CEH: Em que consiste a gama de produ-
tos da Huron neste momento?

BE : «Atualmente, as máquinas das várias 
gamas da Huron partilham a mesma he-
rança e composição genética, cujos traços 
comuns incluem precisão, resistência, rigi-
dez e desempenho. Estes vetores de qua-
lidade não são negociáveis para a Huron.

Por conseguinte, para além das quali-
dades comuns que formam uma parte 
intrínseca de todas as nossas máquinas, 
cada série possui características especí-
ficas que a tornam mais adequada para 
determinados trabalhos.

Temos uma série para fresagem e tornea-
mento, para além de centros de multi-
funções e MillTurn, de dois a cinco eixos. 

A Huron dispõe de um vasto conjunto de 
centros de fresagem de cinco eixos, entre 
400 e 1200 mm³, compatíveis com peças 
até 9 metros de comprimento. O nosso 
equipamento é modular em termos de 
cabeças, armazém de ferramentas e fusos 
disponíveis, o que significa que temos 
uma máquina adequada para cada confi-
guração e cenário de maquinação - desde 
potentes e rígidas máquinas de desbaste 
a máquinas que produzem peças extre-
mamente complexas e que requerem 
uma precisão muito elevada. Não nos 
podemos esquecer que a Huron domina 
a tecnologia de maquinação de alta ve-
locidade em materiais rígidos, aplicada 
desde 1993 na série EX.

A linha de produtos da Huron também 
inclui centros de multifunções e MillTurn. 
O objetivo consiste em oferecer um re-
torno muito rápido sobre o investimento 
através da conceção de máquinas e processos de maquinação cada 
vez mais inovadores e lógicos, garantindo uma maior produtividade 
e qualidade. 

Os clientes cujo investimento se estende ao longo de alguns anos 
podem estar tranquilos, uma vez que os nossos produtos são conhe-
cidos pela sua durabilidade. A vida útil dos nossos produtos nas 
instalações dos clientes pode ser contada em anos, ou até mesmo 
em décadas, ao invés de meses. E isto é válido para todas as gamas 
da Huron, seja para as máquinas mais pequenas de 3 eixos, seja 
para as maiores de 5 eixos.»

CEH: Todos dizem mais ou menos o mesmo hoje em dia. O que 
torna a Huron diferente?

BE : «A Huron não só promete - e a rigidez, precisão e resistência 
são sempre as nossas palavras-chave - como cumpre. Os clientes 
necessitam de ferramentas que aumentem a sua produtividade 
e as máquinas da Huron são sólidas e calibradas para correspon-
derem às exigências. A construção, estrutura e tamanho da mesa 
são pensados em função do peso da peça e do nível de precisão 
necessários. Utilizamos cálculos de elementos finitos para encontrar 
o compromisso ideal entre a deslocação da massa e a rigidez da 
máquina. Através da absorção de vibrações, torna-se possível a 
obtenção de ótima qualidade de superfície. A potência da árvore e 
a resistência das estruturas ajudam a manter altas velocidades de 
desbaste e acabamento, obtendo assim ganhos de produtividade 
substanciais. Tudo isto poupa tempo, refletindo-se no preço de 
custo das peças dos clientes. Ter uma máquina da Huron aumenta 
a rentabilidade.»

CEH: Falou sobre novas adições à gama. 
Quais são elas? :

BE : «Introduzimos as extremamente 
rígidas e rentáveis máquinas VX 15 e 
VX 18 à popular série VX. Estes produtos 
de preço acessível estão a atrair muitos 
interessados. A KX 300, com a sua estru-
tura de pórtico para peças complexas e 
de grandes dimensões está também a 
atrair muito interesse em várias áreas: 
fabrico de moldes, aeronáutica, ferroviária 
e metalo-mecânica geral. Esta máquina 
pesa 100 toneladas!»

CEH: Regressando à primeira questão, 
o que é a Huron atualmente?

BE : «A Huron é uma empresa arrojada - 
temos coragem para continuar a oferecer 
produtos que não fazem concessões em 
termos de qualidade e precisão. O mu-
ndo industrial sempre sonhou ter uma 
máquina da Huron, e isso não vai mudar 
tão cedo. Éramos conhecidos pela nossa 
cabeça Huron, mas hoje em dia somos 
reconhecidos pela qualidade dos nossos 
produtos.»

CEH: Como é que a Huron está a prepa-
rar-se para o futuro?

BE : «A inovação é um negócio muito 
difícil nos tempos que correm. Existem 
bastantes máquinas e, muitas vezes, o 
rótulo «inovação» é atribuído a algo que 
na verdade se traduz no melhoramento 
ou no aperfeiçoamento de um produto 
que já existe. Contudo, temos de conti-
nuar a otimizar as nossas máquinas e a 
melhorar o desempenho no que se refere 
à produtividade e ao impacto energético. 
A robotização e a automatização têm de 

estar no centro dos nossos processos de criação e estes meios têm de 
ser integrados no local de trabalho dos nossos clientes de uma forma 
simples e eficaz. É da nossa responsabilidade conseguir concretizá-lo 
para que o futuro se torne uma realidade para os nossos clientes. 

É evidente que existem novos desenvolvimentos em curso e os 
nossos clientes ficarão a conhecê-los muito em breve.»

Entrevista com Bernard Echevard, CEO, Huron Graffenstaden,
pelo comité editorial da HURONews.

HURON, lsubir a fasquia todos os dias  

Inovação

Os idiomas, as distâncias e os fusos horários não constituem bar-
reiras. Na Huron Graffenstaden, trabalhar internacionalmente é 
uma realidade diária.

Dominique LUTZ,  
Diretor de Negócios Internacionais

“
”

Proximidade

Na Huron Graffenstaden, os nossos clientes são a nossa 
principal mais-valia. Cada cliente é uma nova fonte de 
conhecimento e inspiração. É isso que faz com que a 
empresa evolua. 

Michel SAILLEY,  
CEO Adjunto

“

”

Benefícios mútuos

É um pouco como a Fórmula Um: os nossos especialistas 
afinam a máquina em função do condutor e da forma como 
este conduz. Os nossos clientes querem vencer, por isso 
estamos cientes das suas necessidades e fazemos aquilo 
que é necessário para maximizar o desempenho mecânico.

Pascal JUNG,  
Diretor de Aplicações para o Cliente

“

”

Desempenho

As relações humanas são essenciais. Cada um dos nossos clientes 
é um parceiro. Isso é evidente todos os dias: os problemas 
podem ser resolvidos muito mais depressa através do diálogo, 
da ajuda mútua, do entusiasmo e da confiança. 

Bernard ECHEVARD,  
CEO

“

”

Grau de atenção

Dominique LUTZ, 
Diretor de Negócios Internacionais

“

”

O mundo está a mudar. As necessidades dos 
nossos clientes também. As nossas máquinas 
adaptam-se à evolução dos tempos mas os 
nossos valores permanecem os mesmos, há 
160 anos.

Comprar uma das nossas máquinas 
representa um investimento a longo 
prazo. São criadas para serem adap-
táveis à mudança nas necessidades, 
à mudança nas normas ambientais e 
técnicas e à mudança na tecnologia.

Michel KIMENAU,  
Industrialização

“

”

Desenvolvimento

Os requisitos dos nossos clientes 
são o impulso por detrás do nosso 
engenho e criatividade.

Michel SAILLEY,  
CEO Adjunto

“
”

Criatividade

       Conto com o apoio de 
toda uma equipa, na qual 

cada elemento representa um 
contributo vital em matéria 

de capacidades tecnológicas, 
valores humanos e um toque 

de ousadia. 

“

”



FLEXIBILIDADE ao mais alto nível  
A série MX, a sucessora direta da 

série EX – uma pioneira no seu 
tempo em termos de modularidade 

e adaptabilidade – combina a 
multifuncionalidade flexível com 
as mais recentes tecnologias de 

maquinação e programação, para 
torneamento e fresagem da peça num 

único aperto, desde o desbaste ao 
acabamento, com cinco eixos e em 

cinco faces.

- Eixo C controlado continuamente.
- Posicionamento preciso e repetibilidade ótima. 

-  Acionamento por motor de binário para movimento 
livre de folgas e de desgaste.

- Binário de bloqueio ótimo.

VARIANTES 
Cabeça, para a maquinação de peças que  
requerem ângulos negativos. 
Combinada com uma potente árvore de  
8000 rpm (86 kW/235 Nm).
Nas versões 10/12 M

EIXO B = -110° / +10°
Velocidade de rotação 30 rpm

Binário de aperto  7.000 Nm

Binário de trabalho  (S1)  500 Nm

A cabeça universal, um  
trunfo para a produtividade
Posicionada num plano de 45°, a cabeça controlada 
continuamente foi concebida de forma a manter os 
níveis de rigor no que respeita ao posicionamento e à 
repetibilidade, mesmo na maquinação a alta velocidade.
-  Binário de aperto ótimo para uma elevada capacidade 
de desbaste.

-  Acionamento direto para movimento livre de folgas  
e de desgaste.

EIXO A = -45° / +180°
Velocidade de rotação  100 rpm

Binário de aperto  2.500 Nm

Binário de trabalho  (S1)  1.200 Nm

MX 8 M MX 10 M MX 12 M
Velocidade de rotação rpm 50 65 50

Dimensões da mesa mm Ø 1.000 x 800 Ø 1.250 x 900 Ø 1.600 x 1.250

Peso máx. permitido kg 2.000 2.500 4.000

MX 8 MT MX 10 MT MX 12 MT
Velocidade de rotação rpm 500 500 250

Dimensões da mesa mm Ø 800 Ø 1.000 Ø 1.400

Peso máx. permitido kg 2.000 2.500 4.000

Cabeça mecânica, para fresagem de materiais difíceis, 
tais como titânio, Inconel e aço inoxidável. Combinada 
com uma árvore de 6000 rpm de binário elevado (28 
kW/1350 Nm), esta cabeça foi concebida para opera-
ções de desbaste intensivo com uma taxa elevada de 
remoção de apara. Nas versões 10/12 M/MT

EIXO A = -45° / +180°
Velocidade de rotação 25 rpm

Binário de aperto   7.000 Nm

Binário de trabalho  (S1)  2.235 Nm

PRINCIPAIS PROPRIEDADES MX 8 M MX 8 MT MX 10 M MX 10 MT MX 12 M MX 12 MT
Cursos dos eixos 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

Avanço rápido m/min 40

Velocidade da árvore
Cone de ferramentas

rpm 18.000
HSK 63-A

10.000
HSK 100-A

Potência (S1/S6)
Binário (S1/S6)

kW - Nm 20 / 30
160 / 240

32 / 50
180 / 280

Armazém de ferramentas alojamentos 60 48

Posicionamento (P) X / Y / Z : 0,007 mm - A, C : 10 seg.

Repetibilidade (Ps médio) X / Y / Z : 0,004 mm - A, C : 5 seg.

Peso da máquina kg 22.000 35.000 37.000

Largura (portas fechadas + transportador aparas) mm 6.250 6.335 6.990

Profundidade mm 6.150 7.950 8.660

Altura mm 3.930 4.870 4.870

Principais características da série. Outras variantes e outros acessórios disponíveis em opção.

O QUE FAZ A DIFERENÇA

Mesa de fresagem ou mesa de torneamento/fresagem?  

• Adequabilidade a várias operações

• Modularidade

•  Posicionamento preciso de cinco eixos  
para componentes de metalo-mecânica geral

•  Precisão volumétrica  
no fabrico de moldes

Conceção e estrutura
- Conceção extremamente rígida.
- Fundações exclusivas para uma melhor dinâmica.
- Conceção estrutural que garante uma longa vida útil mecânica.
-  Sistema de guiamento de coluna no suporte transversal para um 
nível elevado de estabilidade.

-  Movimento equilibrado do eixo Z para maior precisão e redução 
do consumo de energia.

.

Paletização para aumento  
da produtividade
-  Paletizador de bi-paletes rotativas instalado na parte frontal 
da máquina.

-  Ótimo acesso do operador à máquina e visibilidade constante 
da área de trabalho.

-  Carenagem circular para carga/descarga fácil e ergonómica 
das paletes, a partir do topo e da parte frontal da máquina.

Ergonomia e 
ambiente
-  Canal de escoamento de aparas com 
sistema de lavagem e transportadores 
helicoidais.

-  Grandes painéis vidrados, com ou sem 
paletizador, para melhoria da visibilidade 
da área de trabalho.

-  Portas de abertura ampla para facilitar o 
acesso do operador à mesa, à peça e à 
área de trabalho.

-  Painel do operador basculante.

VERSÃO MT  
FRESAGEM/TORNEAMENTO

VERSÃO M
FRESAGEM

A = -45°

A = +180°

Wir haben uns für die MX8 
entschieden, da diese Maschine 
mit dem Rundtisch und den 
Verfahrwegen unsere Bearbei-
tungsmöglichkeiten ideal er- 
gänzt. Seit Jahren haben wir eine 
KX 200 und eine KX 30 im Einsatz. 
Wir haben die Erfahrung ge-
macht, dass die Maschinen von 
Huron über Jahre sehr präzise 
und zuverlässig arbeiten.

Optámos pela MX 8 porque esta 
máquina é perfeita para as nossas 
necessidades no que se refere à 
mesa e aos cursos. Como já usa-
mos a KX 200 e a KX 30 há alguns 
anos, sabemos, por experiência, 
que a Huron fornece máquinas 
precisas e fiáveis. 

Rudolf Kuhn,
K+S - Alemanha

“

”

TESTEMUNHO
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MX 系列专门设计
用于加工高硬合
金和钛合金材料的零件，
是加工这些零件最优秀、 

强有力且高精密的机床

A poderosa série MX foi espe-
cialmente concebida para pro-
cessar peças de titânio e liga 
dura com níveis elevados de 
precisão. 

TESTEMUNHO

Weber Wang 
RICH FRIEND - China

”

“



VERSATILIDADE para corresponder a todos os requisitos do cliente   
A série KX Large oferece uma 

ampla seleção de máquinas 
para a maquinação contínua 
de cinco eixos/cinco faces de 

peças complexas. 

Cabeça 
-   Posicionamento rigoroso e repetibilidade numa maquinação a alta 
velocidade, mesmo no caso de peças com formatos complexos.

-  Encoder angular no eixo para elevada precisão no posicionamento e 
repetibilidade.

-  Motores de binário para movimento livre de folgas e de desgaste.
-  Binário de aperto elevado para uma elevada capacidade de desbaste.
-  Possibilidade de ângulos negativos.
-  Árvore e maquinação protegidos com um monitor de vibrações.

Várias árvores disponíveis de acordo com o tipo de aplicação  
para o compromisso ideal entre potência e binário.  

Variante
Cabeça mecânica, para fresagem de  
materiais difíceis, tais como titânio, Inconel e 
aço inoxidável. Combinada com uma árvore de 
4000 rpm de binário elevado (21 kW/810 Nm), 
esta cabeça foi concebida para operações de 
desbaste intensivo com uma taxa elevada de 
remoção de apara.
Nos modelos 100/200.

EIXO B = ±95° / ±200°
Binário de aperto 10.000 Nm

Binário de trabalho (S1)  B, C : 2.292 Nm

A adição mais recente à gama,  
a KX 300 modelo XL,  
para conquistar novos patamares

KX 100 / 200
Velocidade de rotação 30 rpm

Binário de aperto  7.000 Nm

Binário de trabalho (S1) B : 500 Nm
C : 750 Nm

PRINCIPAIS PROPRIEDADES KX 50 M KX 50 L KX 100 KX 200

Cursos dos eixos 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

Avanço rápido m/min X / Y / Z : 40 X / Y / Z : 40 X / Y / Z : 40 X : 25 - Y / Z : 40

Dimensões da mesa mm 2.200 x 1.250 3.300 x 1.250 2.500 x 1.250 3.500 x 1.250

Peso máx. permitido kg 4.000 6.000 6.000 9.000

Cone/velocidade da árvore rpm 20.000 / HSK 63-A 18.000 / HSK 63-A

Potência - Binário (S1/S6) kW - Nm 60 / 75 - 60 / 75 20 / 30 - 160 / 240

Armazém de ferramentas automático 30 alojamentos 40 alojamentos

Posicionamento rigoroso (P)  X / Y / Z : 0,007 mm
B, C : 10 seg.

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

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

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

Repetibilidade (Ps médio) X / Y / Z : 0,004 mm
B, C : 5 seg.

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

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

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

Peso da máquina kg 30.000 36.000 37.000 41.000

Largura  
(portas fechadas + transportador aparas)

mm 4.930 4.930 7.280 7.280

Profundidade mm 7.520 10.150 7.890 10.360

Altura mm 5.050 5.050 5.410 5.410

Principais características da série. Outras variantes e outros acessórios disponíveis em opção.

 
PRINCIPAIS PROPRIEDADES  KX 300
Cursos dos eixos X/Y/Z mm 5.000 x 3.100 x 1.500

Avanço rápido m/min X / Y / Z : 20

Dimensões da mesa mm 5.200 x 2.000

Peso máx. permitido kg 20.000

Peso da máquina kg 100.000

Largura (portas fechadas + transportador aparas) mm 7.000

Profundidade mm 15.000

Altura mm 7.050

Principais características da máquina. A cabeça e a cabeça mecânica também estão disponíveis na série KX 300.
Outras variantes e outros acessórios disponíveis em opção.

KX 50
Velocidade de rotação 100 rpm

Binário de aperto  4.000 Nm

Binário de trabalho (S1) B : 764 Nm
C : 810 Nm

KX LARGE

A arquitetura de pórtico fixo e a conceção da máquina garantem a máxima  
rigidez para uma maquinação extremamente precisa numa variedade de 
materiais difíceis. 
A sua grande área de trabalho, capaz de suportar até 20 toneladas de peso e 
compatível com volumes maquináveis até 4080 x 2180 x 1550 mm, é adequada 
para a maquinação de grandes peças para engenharia de precisão e metalo-
mecânica geral, formatos 3D e setores aeronáutico e da energia. Os requisitos  
do cliente são facilmente cumpridos graças à modularidade  
da conceção, escolha de variantes e equipamento.

• Máquina com função de paletização para aumento da produtividade

• Precisão volumétrica para o fabrico de moldes e peças complexas

•  Ampla distância entre as colunas para explorar completamente o  
volume de trabalho

•  Árvore com ótimo desempenho para operações de desbaste e acabamento

•  Árvore adequada para elevada remoção de apara

•  Conceção estrutural que garante uma longa vida útil mecânica

•  Elevado grau de precisão graças à medição direta nos eixos lineares e rotativos

O QUE FAZ A DIFERENÇA

Conceção e estrutura
-  Guias lineares frontais no eixo Y, concebidas 
para a distribuição eficiente do peso do  
conjunto do eixo Z/Árvore.

-  Equilíbrio para maior precisão e redução do 
consumo de energia.

-  Múltiplos pontos de fixação para efeitos de 
rigidez e absorção das vibrações.
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Bernard Echevard - HURON - França

“
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Um estudo na nossa rede revelou a necessidade de desenvolver 
uma máquina de grandes dimensões que oferecesse os mesmos 
níveis de desempenho tal como os centros de maquinação de 
pórtico com cinco eixos que já construímos às centenas. 
E foi assim que nasceu, depois de escutarmos os nossos clientes, 
o modelo XL da KX 300 vai de encontro às expectativas dos nos-
sos clientes nos setores do fabrico de moldes, aviação, ferroviário 
e metalo-mecânica geral.

As nossas máquinas estão a apostar  
na vertente de «poupança ecológica»,  
e estes princípios são aplicados em todos os modelos da gama Huron.

Recuperação energética
durante a travagem (eixos e árvore),  

resultando numa poupança de energia de 10%.

Barramentos de elevado 
desempenho

com fricção reduzida, vida útil 
mais longa e consumo mais 

baixo de energia.

Controlo numérico
Paragem automática através do código M no final do programa.

Arranque programável do transportador, principalmente para operações de desbaste.

Lubrificação centralizada dos eixos
para reduzir o consumo e evitar a 
contaminação do fluído de corte.

Motores e bombas
de classe IE2 (IE3 en 2015) 

permettant au minimum 5 %
 d’économie d’énergie.

eco
saving

“
”

O Grupo Iberomoldes é constituí-
do por 14 empresas e emprega 
mais de 1.400 pessoas.
Nas suas várias fábricas de moldes utiliza 
equipamentos da Huron de 3 e 5 eixos, 
marca com a qual tem uma relação  
muito antiga e duradoura.
A nossa escolha pela Huron está relacio-
nada com a eficácia, relação preço/qua-
lidade  e assistência pós-venda e ainda 
porque se se tratam de equipamentos 
muito adequados para a indústria de 
moldes pela sua configuração, versati-
lidade e produtividade.

Joaquim Paulo 
GRUPO IBEROMOLDES - Portugal

“

”

TESTEMUNHO

KX50L 专门是为航空零部件
加工设计的台面移动的龙
门加工中心，是价格性能比高， 

精度高和效率高的机床

O centro de fresagem KX 50 L concebido 
com uma mesa móvel é particularmente 
recomendado para a produção de peças 
para aeronaves e componentes mecâ-
nicos. Esta máquina oferece um grau 
elevado de precisão e eficiência a um 
preço competitivo.

TESTEMUNHO

Weber Wang 
RICH FRIEND - China

”

“



DESEMPENHO DE MAQUINAÇÃO melhorado  
A série KXG é constituída 

por centros de fresagem 
tipo pórtico particularmente 

eficazes para a maquinação de 
peças grandes e complexas. 

Conceção e estrutura
-   Estrutura em pórtico com suporte transversal 
móvel reforçado, tipo U. 

-  Paredes de betão polimérico, cada uma  
integrando um conjunto de motor linear e  
um sistema de guia duplo.

-  Otimização dos eixos móveis através do cálculo 
estrutural de elementos finitos.

-  Fundações exclusivas para uma melhor dinâmica.

Ergonomia e ambiente
-    Teto retrátil para acesso fácil à área de trabalho 
e à peça.

-  Armazém de ferramentas fora da área de 
trabalho.

-  Painel do operador basculante e inclinado.
-  Eficiência energética para a produção de peças 
de grandes dimensões.

ZONA DUPLA de maquinagem (opcional),  
para aumentar o retorno sobre o investimento 
Adaptabilidade e flexibilidade do espaço de trabalho para corresponder facilmente 
aos requisitos de produção do cliente.
-  Duas áreas independentes de maquinação e trabalho separadas por uma parede 
com três posições diferentes.

-  Obturador retrátil para transferência da cabeça entre áreas.
-  Acesso a cada área através de portas deslizantes nas partes frontal e posterior da 
máquina.

-  Cada área está equipada com um armazém de ferramentas, um painel de operador 
e todo o outro equipamento necessário à maquinação de cada peça.

Um trio vencedor para uma  
produtividade elevada

Eletro-Árvore poderosa
- Eletro-Árvore poderosa, de alta velocidade
-  Várias árvores disponíveis de acordo com o tipo de aplicação para  
o compromisso ideal entre potência e binário.

- Árvore e maquinação protegidos com um monitor de vibrações.

Cabeça basculante de dois eixos contínuos
-   Posicionamento rigoroso e repetibilidade numa maquinação a alta velocidade, 
mesmo no caso de peças com formatos complexos.

-  Encoder angular no eixo para elevada precisão de posicionamento e repetibili-
dade.

-  Motores de binário para movimento livre de folgas e de desgaste.
- Binário de aperto elevado para uma elevada capacidade de desbaste.
- Possibilidade de ângulos negativos.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES KXG 45-14 KXG 45-23 KXG 60-23 KXG 90-23
Cursos dos eixos 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

Avanço rápido m/min X / Y : 60 - Z : 45

Dimensões da mesa mm 4.700 x 1.390 4.700 x 2.480 6.200 x 2.480 9.000 x 2.480

Peso máx. permitido kg 18.000 21.000 25.000 52.000

Cone/velocidade da árvore rpm 20.000 / HSK 63-A

Potência - Binário (S1/S6) kW - Nm 60 / 75 - 60 / 75

Posicionamento rigoroso (P)  X : 0,025 mm
Y / Z : 0,010 mm

B, C : 10 seg.

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

B, C : 10 seg.

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

B, C : 10 seg.

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

B, C : 10 seg.

Repetibilidade (Ps médio)  X / Y / Z : 0,005 mm
B, C : 5 seg.

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

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

B, C : 5 seg.

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

B, C : 5 seg.

Peso da máquina kg 60.000 75.500 90.000 130.000

Largura (portas fechadas +  
transportador aparas)

mm 7.550 8.940 9.100 10.210

Profundidade mm 9.700 10.000 11.700 13.650

Altura mm 4.980 4.980 4.980 4.980

Principais características da série. Outras variantes e outros acessórios disponíveis em opção.

O QUE FAZ A DIFERENÇA
•  Conceção adequada à maquinação de 5 eixos 

contínuos para peças de grandes dimensões

•  Maquinação com velocidades  
de avanço muito elevadas

•  Elevada rigidez para permitir taxas  
muito elevadas de remoção de material

KXG

Armazém de ferramentas
- Armazém de ferramentas de quarenta alojamentos.

Velocidade de rotação 100 rpm

Binário de aperto  4.000 Nm

Binário de trabalho (S1) B : 764 Nm
C : 810 Nm
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KXG 系列 是加工大型
航空零部件最佳选择， 
速度快，精度高，加工复杂航

空零件可以获得最精密的外形 

Os centros de fresagem KXG são a 
melhor opção para a maquinação a 
alta velocidade de peças para aero-
naves de grandes dimensões com 
precisão. É possível obter formatos 
muito precisos durante a maquina-
ção de peças extremamente com-
plexas.

TESTEMUNHO

Weber Wang 
RICH FRIEND - China

”

“



EXCELÊNCIA da precisão na maquinação de cinco eixos  
A série KX Five é uma combinação de dinâmica e precisão para a maquinação 
em cinco eixos contínuos de peças complexas. Graças ao excelente padrão de 
amortecimento das vibrações de maquinação, é possível obter acabamentos 
de superfície de elevada qualidade e uma precisão ótima em vários materiais.

Ergonomia para melhor  
acessibilidade e visibilidade
-  Máquina compacta.
- Visibilidade permanente da peça.
- Portas de abertura ampla para excelente acessibilidade.
- Remoção eficiente de limalhas (a mesa giratória previne a acumulação).

Aumento da produtividade
- Solução de automatização standard ou personalizada.
- Árvore adequada a uma variedade de aplicações.
-  Opção entre armazém de ferramentas standard  
ou personalizado.

-  Acessibilidade  
ergonómica à  
área de trabalho.

QUALIDADE de maquinagem  
A MX 4 oferece potên-
cia, precisão, rapidez e 
rigidez incríveis para a 
maquinação de eleva-
da qualidade de peças 

complexas, em materiais 
difíceis, num período 

mínimo de tempo.

-    Elevada rotação e aceleração. 
-  Motores de binário para movimento livre de folgas e de desgaste.

MODULARIDADE 
para várias aplicações  

Como pioneira da maquinação de alta velocidade, a série EX aumentou 
significativamente os níveis de produtividade. Atualmente, a modularidade 

em termos de configurações e aplicações desta série intemporal vai 
de encontro a um amplo conjunto de requisitos do cliente, desde a 

maquinação de protótipos à produção de peças em pequena e média série.  

PRINCIPAIS PROPRIEDADES K3X 8 FIVE K2X 10 FIVE
Cursos dos eixos X/Y/Z mm 780 x 700 x 500 900 x 900 x 500

Avanço rápido m/min X / Y / Z : 50 X / Y / Z : 50

Cone/velocidade da árvore rpm 24.000 / HSK 63-A

Potência - Binário (S1/S6) kW - Nm 20 / 25 - 32 / 40

Armazém de ferramentas automático 20 alojamentos 30 alojamentos

Posicionamento rigoroso (P)  X / Y / Z : 0,004 mm - A, C : 7,2 seg.

Repetibilidade (Ps médio)  X / Y / Z : 0,002 mm- A, C : 3,6 seg.

Peso da máquina kg 10.000 14.500

Largura (portas fechadas + transportador aparas) mm 4.710 4.910

Profundidade mm 2.685 3.660

Altura mm 3.320 3.470

Principais características da série. Outras variantes e outros acessórios disponíveis em opção.

 MESA K3X 8 FIVE K2X 10 FIVE
Plano de 55° Plano de 45°

Dimensões da mesa mm Ø 500 Ø 630

Diâm. máx. da peça mm Ø 700 Ø 800

Peso permitido kg 250 (máx. 300) 500 (máx. 750)

EIXO A

Curso  -30° / +180° -45° / +180°

Orientação máx. -110° -90°

Velocidade de rotação rpm 50 40

EIXO C

Curso  360° (contínuo)

Velocidade de rotação rpm 50 90

PRINCIPAIS PROPRIEDADES MX 4
Cursos dos eixos X/Y/Z mm 750 x 700 x 500

Avanço rápido m/min X : 60 - Y / Z : 120

Cone/velocidade da árvore rpm 24.000 / HSK 63-A

Potência - Binário (S1/S6) kW - Nm 20 / 25 - 32 / 40

Armazém de ferramentas automático 36 alojamentos

Posicionamento rigoroso (P)  X / Y / Z : 0,004 mm - A, C : 7,2 seg.

Repetibilidade (Ps médio)  X / Y / Z : 0,002 mm - A, C : 3,6 seg.

Peso da máquina kg  8.700

Largura (portas fechadas  
+ transportador aparas)

mm 4.170

Profundidade mm 4.300

Altura mm 3.020

Principais características da série. Outras variantes e outros acessórios disponíveis em opção.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES  EXP 20 EXP 30
Cursos dos eixos X/Y/Z mm 1.600 x 800 x 800 2.400 x 800 x 800

Avanço rápido m/min X / Y / Z : 30 X / Y / Z : 30

Eixo B - rotação da cabeça  Deslocação: ±100°

Dimensões da mesa mm 2.000 x 750 2.800 x 750

Peso máx. permitido kg 3.500 4.500

Cone/velocidade da árvore rpm 12.000 / HSK 63-A

Potência - Binário (S1/S6) kW - Nm 26 / 26 - 84 / 110

Armazém de ferramentas automático 36 alojamentos

Posicionamento rigoroso (P)  X / Y / Z : 0,010 mm  - B : 16 seg.

Repetibilidade (Ps médio)  X / Y / Z : 0,006 mm - B : 8 seg.

Peso da máquina kg 18.000 21.000

Largura (portas fechadas + transportador aparas) mm 5.910 7.300

Profundidade mm 4.300 4.300

Altura mm 3.770 3.770

Principais características da série. Outras variantes e outros acessórios disponíveis em opção.

Mesas de dois eixos  
controlados continuamente
-  Motores de binário para movimento livre de folgas e de desgaste.
-  Posicionamento rigoroso e repetibilidade ótima.
-  Inclinação da peça próxima do seu centro de gravidade,  
para um melhor desempenho e precisão.

-  Excelente distribuição da carga na mesa.
-  Velocidade de aceleração máxima em rotação.
-  Possibilidade de ângulos negativos.
- Elevado binário de bloqueio e travagem.

Conceção e estrutura para  
uma maior rigidez
-  Plataforma monobloco de grande dimensão e pórtico reforçado.
- Ferro fundido com propriedades mecânicas significativas.
-  Sistema de guiamento para a árvore, eixo Z e a mesa, permitindo assim uma 
estabilidade elevada durante o movimento.

- Pontos de ancoragem ao solo, garantindo excelentes velocidades e aceleração.

O QUE FAZ A DIFERENÇA
•  Medição direta sobre todos os eixos  

para aumento do rigor de posicionamento

•  Polivalente para várias operações

•  Elevado desempenho

•  Nível elevado de precisão  
nos contornos e nos perfis

•  Mesa compacta e dinâmica

O QUE FAZ A DIFERENÇA
•  Estrutura em ferro fundido para elevada estabilidade e rigidez

•  Árvore montada na coluna móvel para abranger uma  
ampla área de trabalho

• Versatilidade e facilidade de utilização

• Acessibilidade à peça através das portas de abertura ampla

• Painel montado no braço basculante

• Árvore de elevado desempenho disponível

• Variedade de mesas fixas ou rotativas disponíveis

•  Motores lineares nos eixos Y e Z para aumentar a velocidade 
do movimento e impulsionar a aceleração e a rápida troca de 
ferramentas

•  Estruturas móveis leves e rígidas para tirar o máximo proveito 
do desempenho dos motores lineares

•  Fuso de esferas no eixo X para eliminar os riscos de poluição

• Ancoragem ao chão para maior rigidez e dinâmica

• Excelente Precisão de Posicionamento e Repetibilidade

• Conceito de paletização para aumento da produtividade

O QUE FAZ A DIFERENÇA

KXFIVE 4

EXP
K3X 8 Five

Mesa em plano de 55°

K2X 10 Five 
Mesa em plano  

de 45°

 MESA MX 4
Mesa rotativa em plano de 45°

EIXO A -45° / + 180°

EIXO C 360°

Velocidade de rotação A/C rpm 100

Dimensões da mesa mm Ø 440

Peso máx. permitido kg 250
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TESTEMUNHO

Cooperamos com a Huron há mais 
de 15 anos e a nossa escolha baseia-
se em três critérios: qualidade do 
equipamento, formação e apoio. 
Estabelecemos uma parceria dura-
doura e a Huron é agora a principal 
marca utilizada no grupo TJ Moldes.

“

”

TESTEMUNHO

João Faustino 
TJ MOLDES - Portugal

Le choix de notre nouvelle machine a été 
déterminé par une collaboration historique 
avec la société HURON, marque qui symbo-
lise puissance, robustesse, précision et que 
nous avons pu constater depuis plusieurs 
décennies. 

O facto de trabalharmos com a Huron há 
muitos anos foi um fator decisivo quando 
chegou o momento de escolhermos uma 
máquina nova. A Huron é uma marca que 
simboliza poder, resistência e precisão - um 
facto que valorizamos há várias décadas.

Hervé Pouyet 
LAROCHE - França ”

“



ESCOLHA rentável   
A série VX, especialmente concebida para 

cumprir os critérios de precisão e fiabilidade dos 
clientes, é extremamente intuitiva e garante uma 

excelente rentabilidade. Rápido retorno sobre o 
investimento comprovado.

Compacta, ergonómica, potente e precisa, a VX é 
o investimento ideal para o fabrico de ferramentas 

e para a produção de pequena e média série.

Disposição ergonómica e acessível
- Mesa móvel para facilitar o acesso à peça.
- Painel do operador basculante.
-  Fácil acessibilidade aos componentes de manutenção, ao  
controlo dos níveis de fluidos e à limpeza da área de trabalho.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES VX 6 VX 8 VX 10 VX 12
Cursos dos eixos 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

Avanço rápido (X/Y/Z) m/min 24

Dimensões da mesa mm 800 x 500 1.000 x 530 1.200 x 530 1.400 x 630

Peso máx. permitido kg 400 500 800 1.200

Velocidade da árvore rpm 10.000 / ISO 40

Potência - Binário (S1/S6) kW - Nm Siemens : 10,5 - 14,5 / 50 - 69
Heidenhain : 10 - 14 / 64 – 89

Fanuc : 7,5 – 11 / 45 - 70

Armazém de ferramentas automático 24 alojamentos

Posicionamento rigoroso (P) mm X / Y / Z : 0,015

Repetibilidade (Ps médio) mm X / Y / Z : 0,003

Peso da máquina kg 5.300 5.300 6.700 8.000

Largura (portas fechadas + transportador aparas) mm 3.340 3.340 3.520 3.775

Profundidade mm 2.470 2.470 2.595 2.520

Altura mm 2.900 2.900 2.900 3.150

Principais características da série. Outras variantes e outros acessórios disponíveis em opção.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES VX 15 VX 18
Cursos dos eixos X/Y/Z mm 1.510 x 810 x 810 1.810 x 810 x 810

Avanço rápido (X/Y/Z) m/min 24

Dimensões da mesa mm 1.700 x 810 2.000 x 810

Peso máx. permitido kg 2.000 2.500

Velocidade da árvore rpm 10.000 / ISO 40

Potência - Binário (S1/S6) kW - Nm Siemens : 10,5 - 14,5 / 50 - 69

Armazém de ferramentas automático 24 alojamentos

Posicionamento rigoroso (P) mm 0,015 0,015

Repetibilidade (Ps médio) mm 0,008 0,008

Peso da máquina kg 14.500 16.000

Largura (portas fechadas + transportador aparas) mm 5.400 6.100

Profundidade mm 3.310 3.310

Altura mm 4.000 4.000

Principais características da série. Outras variantes e outros acessórios disponíveis em opção.

Novidade!
Gama alargada  
e nova conceção

O QUE FAZ A DIFERENÇA

VX
•  Versatilidade e desempenho em várias operações de 

maquinação: fresagem, furação, mandrilagem e roscagem

•  Elevada capacidade de remoção de apara graças à rigidez  
da máquina e à árvore de binário elevado

•  Qualidade de maquinação com um grau muito elevado  
de precisão nos contornos e definição das formas 

•  Fácil de programar com a interface ergonómica  
homem-máquina

•  Excelente relação preço/desempenho

• Dimensão compacta

Rigidez e precisão constante  
ao longo do tempo
- Estrutura em C em ferro fundido nervurado de qualidade.
-  Arquitetura de base ampla com coluna reforçada de forma a suportar as forças de  
corte e absorver os efeitos das vibrações de maquinação.

- Excelente desempenho dinâmico para mudanças rápidas de direção e aceleração.
- Fusos de esferas calibrados e pré-tensionados com acoplamento de motor direto.

Uma ferramenta genuína de  
produção pronta a utilizar
A versão básica da VX consiste num modelo abrangente  
entregue e instalado pronto para produção
-   Árvore de 10.000 rpm com rolamentos cerâmicos para  

melhor estabilidade térmica
- Fluído de refrigeração de baixa pressão (2 bar) por bocais
- Pré-equipada para refrigeração pelo centro da ferramenta
- Bicos de sopro de ar
- Armazém de ferramentas de 24 alojamentos
- Transportador de limalhas
- Volante
- Ar condicionado no compartimento elétrico
- Pistola de lavagem
- Reservatório para limalhas

Outro equipamento opcional disponível para a máquina:  
várias árvores, armazém de ferramentas com vários alojamentos,  
sondas de medição para peças de trabalho e ferramentas,  
pratos divisores de 4.º/4.º-5.º eixos, réguas de medida para  
os três eixos, etc.
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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 işle-
me zamanına büyük avantaj sağlanıyor. En önemlisi 
de yüzey kalitesi ve hassasiyetidir. Bu kaliteli özellik-
lerinden dolayı %15-%20 daha fazla para ödemeye 
hazırım. Bana göre Huron makinaları ile diğer maki-
naları karşılaştırmak doğru değildir.

As máquinas da Huron são mais robustas comparativa-
mente às rivais asiáticas. Também são mais silenciosas e 
apresentam menos vibrações nas operações de corte. A 
possibilidade de maquinação com 30 a 40% de passagens 
mais profundas representa uma grande vantagem no que 
toca aos tempos de processamento. Os pontos fortes da 
máquina são a qualidade da superfície e os níveis de 
precisão obtidos. Estas vantagens compensam largamente 
os 15-20% adicionais no preço final. Na minha opinião, 
não é possível comparar os concorrentes asiáticos à ex-
periência da Huron.

“

”Fuat Banusoglu 
PAY TEKNIK KALIP YEDEC PARCA METAL  - Turquia

TESTEMUNHO



DESAFIAR o tempo  POTÊNCIA  
e rigidez em desbaste  

 PRINCIPAIS PROPRIEDADES KMILL 8 KMILL 10
Cursos dos eixos X/Y/Z mm 700 x 600 x 500 1.000 x 700 x 600

Avanço rápido m/min X / Y / Z : 40 X / Y : 30 
Z : 18

Dimensões da mesa mm 800 x 600 1.250 x 700

Peso máx. permitido kg 500 1.500

Cone/velocidade da árvore rpm 15.000 / ISO 40

Potência - Binário (S1/S6) kW - Nm 26,4 / 26,4 - 84 / 110

Armazém de ferramentas automático 24 alojamentos

Posicionamento rigoroso (P) mm X / Y / Z : 0,010 X / Y : 0,015 
Z : 0,007

Repetibilidade (Ps médio) mm X / Y / Z : 0,005 X / Y : 0,007
Z : 0,005

Peso da máquina kg 7.000 10.500

Largura (portas fechadas + transportador aparas) mm 4.100 4.590

Profundidade mm 2.050 2.600

Altura mm 3.060 3.060

Principais características da série. Outras variantes e outros acessórios disponíveis em opção.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES K2X 8 K2X 10 K2X 20 KX 30
Cursos dos eixos 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

Avanço rápido m/min X / Y / Z : 40 X / Y / Z : 60 X : 50 
Y / Z : 60

X / Y : 30
Z : 18

Dimensões da mesa mm 800 x 600 1.150 x 800 1.400 x 1.000 2.000 x 1.000

Peso máx. permitido kg 500 1.000 2.000 2.500

Cone/velocidade da árvore rpm 24.000 / HSK 63-A 18.000 / HSK 63-A 18.000 / HSK 63-A

Potência - Binário (S1/S6) kW - Nm 20 / 25 - 32 / 40 25 / 35 - 86 / 120 25 / 35 - 86 / 120

Armazém de ferramentas automático 20 alojamentos 20 alojamentos

Posicionamento rigoroso (P) mm X / Y / Z : 0,004 X / Y / Z : 0,004 X / Y / Z : 0,005 X : 0,009 
Y / Z : 0,007

Repetibilidade (Ps médio) mm X / Y / Z : 0,002 X / Y / Z : 0,002 X / Y / Z : 0,003 X / Y / Z : 0,005

Peso da máquina kg 7.000 12.500 14.400 17.000

Largura (portas fechadas + transportador aparas) mm 4.100 5.130 4.700 5.480

Profundidade mm 2.050 3.520 4.510 6.310

Altura mm 3.060 3.400 3.560 3.160

Principais características da série. Outras variantes e outros acessórios disponíveis em opção.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES NX 40 NX 50 NX 60
Cursos dos eixos 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

Avanço rápido m/min X / Y : 20 
Z : 15

X / Z : 15
Y : 20

X / Y / Z : 15

Dimensões da mesa mm 2.200 x 1.250 3.000 x 1.250 3.000 x 2.000

Peso máx. permitido kg 6.000 8.000 10.000

Cone/velocidade da árvore rpm 6.000 / ISO 50

Potência - Binário (S1/S6) kW - Nm 21,5 / 32,3 – 117 / 170

Armazém de ferramentas automático 24 alojamentos

Posicionamento rigoroso (P) mm X / Y / Z : 0,020 X / Y / Z : 0,020 X / Y / Z : 0,020

Repetibilidade (Ps médio) mm X / Y / Z : 0,008 X / Y / Z : 0,008 X / Y / Z : 0,008

Peso da máquina kg 22.000 25.000 30.000

Largura (portas fechadas + transportador aparas) mm 5.200 5.400 6.160

Profundidade mm 7.400 9.550 9.550

Altura mm 4.420 4.420 4.420

Principais características da série. Outras variantes e outros acessórios disponíveis em opção.

Conceção robusta
- Pórtico e colunas sólidos para maior estabilidade.
-  Sistema guia de fricção para rigidez e estabilidade da 
maquinação e ausência de vibrações nas operações de 
corte.

- Eixo Z equilibrado para o movimento fluido do eixo.
-  Guias lineares dos eixos X e Y para maior produtividade 
e precisão constante.

•  Construção robusta e fixação ao solo para garantir a 
precisão e a estabilidade geométrica

•   Elevada capacidade de remoção de apara nas operações 
de desbaste com o sistema guia de fricção no eixo vertical

•  Área de mesa ampla e distância ampla entre colunas 
para processar todo o volume da peça

•  Excelente acessibilidade à mesa e à peça graças à 
carenagem tipo túnel

• Remoção eficiente de limalhas

• Painel do operador basculante

• Manutenção simplificada

O QUE FAZ A DIFERENÇA

NXKMILL
KX

K2X
KX, uma designação 

intemporal para a 
primeira máquina com 

estrutura de pórtico 
que continua a fazer 

parte da gama de 
produtos da Huron. 
Encarna o conceito 

mais eficiente de 
maquinação de 

peças complexas 
em três eixos, desde 

o desbaste ao 
acabamento. 

•  Estrutura em ferro fundido nervurado que permite um 
elevado desempenho mecânico para uma maior rigidez

•  Excelente absorção das vibrações geradas por condições 
de corte extremas

•  Fixação ao solo para manter a estabilidade geométrica e 
a precisão ao longo do tempo

O QUE FAZ A DIFERENÇA

Esta série de máquinas combina a ação dinâmica e a precisão para 
acabamentos de superfície de qualidade superior, sobretudo para formas 3D 
para moldes, peças forjadas e ferramentas.

A sua estrutura de pórtico, distância 
ampla entre colunas e condições de 
corte otimizadas proporcionam o 
ambiente ideal para a maquinação 
intensiva e de qualidade de peças 
pesadas e complexas.

A série NX de centros de 
fresagem de pórtico de três 
eixos flexíveis e modulares 

cumpre as necessidades 
mais exigentes no campo 
da engenharia de precisão 

e mecânica geral. 
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TESTEMUNHO
A produtividade industrial é um de-
safio diário. As tecnologias inovado-
ras aliadas à procura constante da 
perfeição representam a base para 
a produção de excelência.

”Luís Marrazes 
TECNIMOPLAS - Portugal
www.tecnimoplas.pt

TESTEMUNHO

“
Neben der guten Zugäng- 
lichkeit gab vor allem 
die Eigensteifigkeit den 
Ausschlag für Huron, denn 
für unsere Präzisionsbear-
beitung benötigen wir eine 
hohe Stichmaßgenauigkeit 
und eine außerordentliche 
Wiederholgenauigkeit.

Para além da excelente 
acessibilidade, o outro fa-
tor-chave na decisão de 
comprar uma Huron de-
veu-se à rigidez inerente do 
produto. Para garantir uma 
maquinação de precisão das 
nossas peças, necessitamos 
de um nível elevado de rigor 
no posicionamento e repeti-
bilidade excecional.

“

”Lars Schwarzmannseder 
MARBACH - Alemanha

Per la C.A.D. un punto di forza del centro di lavoro è l’ingom-
bro totale a terra nonostante un discreto campo di lavoro, 
semplicità e versatilità d’utilizzo, un tempestivo e buon servizio 
d’assistenza, un buon rapporto qualità prezzo ed un elevato in-
teresse di Huron ad ascoltare e a implementare le richieste di 
miglioramento avanzate dall’utilizzatore.

Para a CAD, os pontos fortes da máquina definem-se pelo seu 
tamanho compacto mas com uma área de maquinação adequada, 
simplicidade e versatilidade, serviço pós-venda disponível, boa 
relação qualidade/preço e a vontade da Huron em escutar e im-
plementar os pedidos e as sugestões de melhoria apresentadas 
pelos utilizadores.

“

”Luigi Genasi 
CAD 2001 Engineering- Itália
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POTÊNCIA
A MuTech é uma rápida e poderosa 

máquina multifunções que se 
adequa em particular à metalo-

mecânica geral e de precisão. 
Oferece uma solução única para 

uma larga gama de operações de 
fresagem que requerem um grau 

elevado de precisão e uma área 
ampla para fixação da peça.

Conceito de mesa evolutiva
-  Mesa rotativa integrada de Ø 600 mm de posicionamento ou para 
maquinação em cinco eixos simultâneos.

- Possibilidade de mesa fixa de 1000 x 600.
-  Capacidade para receber pratos divisores para maquinação de cinco 
eixos de peças complexas.

- Configuração específica para a maquinação de pás de turbina.

Cabeça e árvore
-  Cabeça basculante para maquinação em cinco faces.
-  As peças de mecânica geral podem ser maquinadas verticalmente e 
horizontalmente, graças ao ângulo de rotação da cabeça (+30°/-120°).

-  Rotação da cabeça contínua por engrenagens sem folga para 
maquinação em 3+2 eixos e até cinco eixos contínuos.

-  Possibilidade de ângulos negativos.
- Refrigeração da árvore para uma boa estabilidade térmica.

DESEMPENHO DINÂMICO   
conceptualizado 

… para maquinação de grafite

O modelo SX consiste num 
minicentro de fresagem para a 

produção de pequenos componentes 
de precisão e mecânica geral que 

requerem uma precisão extrema e um 
extraordinário desempenho dinâmico.

Ergonomia
-  Máquina compacta, dimensões reduzidas.
-  Excelente visibilidade e acessibilidade relativamente 
à peça e respetiva área de carga/descarga.

- Painel de controlo ajustável.
- Remoção de apara integrada na plataforma.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES  MUTECH 6
Cursos dos eixos X/Y/Z mm 750 x 560 x 560

Avanço rápido m/min X / Y / Z : 30

Estrutura da mesa  Mesa fixa com 
mesa rotativa integrada

Dimensões da mesa mm Mesa fixa:  1.000 x 600
Mesa rotativa: Ø 600

Peso máx. permitido kg 500

Eixo B - rotação da cabeça +30° / -120°

Velocidade de rotação rpm 35

Cone/velocidade da árvore rpm 12.000 / ISO 40

Potência - Binário (S1/S6) kW - Nm 26 / 26 - 84 / 110

Armazém de ferramentas automático 24 alojamentos

Posicionamento rigoroso (P)  X / Y / Z : 0,010 mm

Repetibilidade (Ps médio)  X / Y / Z : 0,005 mm

Peso da máquina kg 9.500

Largura (portas fechadas + transportador aparas) mm 4.220

Profundidade mm 3.000

Altura mm 2.580

Principais características da série. Outras variantes e outros acessórios disponíveis em opção.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES  SX 4 SX 6
Cursos dos eixos X/Y/Z mm 400 x 300 x 300 500 x 400 x 400

Avanço rápido (X/Y/Z) m/min 50

Armazém de paletes automático mm / kg 2x 550 x 300 / 125 2x 650 x 400 / 300

Velocidade da árvore rpm 12.000 / HSK 50-A

Potência - Binário (S1/S6) kW - Nm 13,5 / 13,5 - 45 / 64

Armazém de ferramentas automático  16 alojamentos

Posicionamento rigoroso (P) mm X / Y / Z : 0,010 X / Y / Z : 0,010

Repetibilidade (Ps médio) mm X / Y / Z : 0,005 X / Y / Z : 0,005

Peso da máquina kg 4.400 5.500

Largura (portas fechadas + transportador aparas) mm 3.320 4.100

Profundidade mm 1.380 1.700

Altura mm 2.500 2.925

Principais características da série. Outras variantes e outros acessórios disponíveis em opção.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES SXG
Cursos dos eixos X/Y/Z mm 400 x 400 x 300

Avanço rápido (X/Y/Z) m/min 50

Dimensões da mesa mm 600 x 450

Peso máx. permitido kg 125

Extração de grafite: sucção/reservatório m3/h / l 1.200 / 38

Velocidade de rotação rpm 42.000 / HSK 40-E

Potência - Binário (S1/S6) kW - Nm 10 / 12 - 6,54 / 9

Armazém de ferramentas automático 30 alojamentos

Posicionamento rigoroso (P) mm X / Y / Z : 0,010

Repetibilidade (Ps médio) mm X / Y / Z : 0,005

Peso da máquina kg 5.000

Largura (portas fechadas + transportador aparas) mm 4.700

Profundidade mm 1.600

Altura mm 2.565

Principais características da série. Outras variantes e outros acessórios disponíveis em opção.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES
•  Estrutura em ferro fundido nervurado 

para estabilidade geométrica

• Medição em todos os eixos

•  Abertura ampla das portas para acesso 
fácil à área de trabalho

•  Excelente capacidade de remoção de apara

• Máquina compacta

O QUE FAZ A DIFERENÇA

O QUE FAZ A DIFERENÇA

•  Coluna e base fixas e três eixos lineares na ferramenta: precisão constante mesmo a alta velocidade

• Carro transversal e estrutura em plataforma para elevado desempenho dinâmico e precisão de maquinação.

• Integração de rotopalete com rotação rápida para reduzir os tempos de troca de peça

• Acoplamento Hirth para posicionamento e acoplamento precisos e repetitivos

• Volume da peça dimensionado face aos cursos 

• Eletro-Árvore rápida e termicamente estável

• Estrutura em ferro fundido

• Rigidez reforçada para a maquinação de peças de aço

•  Mesa fixa integrada na plataforma com aspiração eficaz de poeiras 
de grafite junto à área de maquinação

•  Conjunto totalmente insonorizado com elevada capacidade de aspiração

• Árvore de alta velocidade para operações de acabamento

• Robotizável

 

MUTECH SX

SXGSXG, um minicentro 
de fresagem, 

compacto e rígido, 
concebido para a 

maquinação de 
peças em grafite.

Si è scelto il modello MuTech per la sua versatilità, dalle 
corse della macchina al cambio utensile in zona molto ri-
parata. Per non parlare poi dell’accesso per piazzare i pezzi 
piccoli o grossi ; con 2 grandi porte scorrevoli !
Anche se si tratta del modello più piccolo per Huron, grazie alla 
tavola girevole e alla testa  tiltante, ci permette di piazzare pezzi 
di medie dimensioni. 
La prima cosa che mi è venuta in mente parlando di Huron è la 
sua mitica Testa. Dopo essermi informato, scoprii che ben 2 miei 
clienti avevano in ditta questa marca di fresatrici (macchine datate 
ma affidabili). Inoltre il distributore è conosciuto per un ottimo 
supporto tecnico.

Escolhemos o modelo Mutech pela sua versatilidade, desde os cur-
sos da máquina ao armazém de ferramentas localizado numa área 
protegida, já para não falar das duas grandes portas deslizantes 
que oferecem uma acessibilidade excelente para o posicionamento 
das peças, independentemente de serem grandes ou pequenas! 

Embora este modelo seja um dos mais pequenos dentro da linha 
de produtos da Huron, a mesa rotativa e a cabeça basculante 
fazem com que seja capaz de maquinar peças de média dimensão.

Anteriormente, associava a Huron principalmente à lendária cabeça. 
Depois de uma pequena pesquisa, descobri que pelo menos dois 
dos meus clientes possuíam máquinas de fresagem da Huron, já 
antigas mas fiáveis, nas suas instalações. Para além disso, o dis-
tribuidor tem a reputação de prestar um excelente apoio técnico.

“

”Sig. Bonacina 
WIRE CUT SRL - Itália

TESTEMUNHO



PRODUTIVIDADE 
para produção em série  

O centro de maquinação horizontal da série HSX combina 
na perfeição o desempenho dinâmico com uma precisão 
surpreendente para uma larga gama de aplicações. A sua 

elevada produtividade ajuda a reduzir significativamente os 
tempos de produção da peça.

Conceção e estrutura
-  Estrutura da máquina em ferro fundido para 
excelente rigidez e precisão geométrica.

-  Conceção estrutural robusta para aumento do rigor 
de posicionamento.

- Distância livre de segurança otimizada.

Produtividade
-  Eletro-Árvore de binário elevado e alta velocidade para 
a máxima produtividade. Elevada rigidez axial e radial. 
Refrigeração para estabilidade térmica.

-  Armazém de paletes automático, rápido e preciso com a 
possibilidade de estender até seis paletes.

- Ampla seleção de armazéns de ferramentas.
- Rápida troca de ferramentas.
- Sistema perfeito de remoção de apara.

MULTIFUNÇÕES com precisão  
A série AX, flexível 

mas rígida, foi 
concebida para 
corresponder a 

necessidades 
variadas.

A nova AX está equipada com um eixo C e um eixo 
Y para a gestão de todos os tipos de operações de 
torneamento e fresagem. O centro multifunções AX 
adequa-se perfeitamente à produção de pequenas 
peças mecânicas para veículos motorizados e 
componentes hidráulicos e eletrónicos.

AX 300, novidade no torneamento!
 Centro multifunções TurnMill para a produção de peças em série.

Gestão otimizada das ferramentas
-  Possibilidade de colocar quatro ferramentas externas num único 
alojamento e assim aumentar as operações para poupar tempo  
na troca de ferramentas. PRINCIPAIS PROPRIEDADES HSX 540 HSX 650 HSX 860

Cursos dos eixos X/Y/Z mm 630 x 600 x 600 800 x 730 x 750 1.100 x 900 x 1.000

Avanço rápido m/min X / Y / Z : 50 X / Y / Z : 50 X / Y / Z : 40

Armazém de paletes automático mm 2x 400 x 500 2x 500 x 630 2x 630 x 800

Peso máx. permitido na palete kg 400 700 1.100

Mesa amovível mín. ° (graus) 1° 1° 1°

Velocidade da árvore rpm 12.000 / ISO 40 10.000 / ISO 50

Potência - Binário (S1/S6) kW / Nm 26 - 125 41 - 170

Armazém de ferramentas automático 40 alojamentos

Posicionamento rigoroso (P) X / Y / Z : 0,010 mm X / Y / Z : 0,010 mm X / Y / Z : 0,015 mm

Repetibilidade (Ps médio) X / Y / Z : 0,005 mm X / Y / Z : 0,005 mm X / Y / Z : 0,007 mm

Peso da máquina kg 12.000 19.000 22.000

Largura (portas fechadas + transportador aparas) mm 3.820 4.010 4.660

Profundidade mm 4.780 5.620 7.890

Altura mm 2.650 3.400 3.700

Principais características da série. Outras variantes e outros acessórios disponíveis em opção.

 PRINCIPAIS PROPRIEDADES AX 300
Passagem máx. sobre a estrutura mm 675

Diâm. máx. de torneamento mm 420

Comprimento máx. de torneamento mm 600

Diâm. do mandril mm

Curso dos eixos X/Z mm 250 / 625

Curso do eixo Y mm ± 50

Avanço rápido m/min X / Y : 24
Z : 30

Velocidade da árvore rpm 4.000

Nariz da árvore  A2-8

Capacidade máx. barra mm 65

Tipo de torreta  Ferramenta motorizada

Número de postos motorizados  12

Porta-ferramentas motorizado  VDI 40

Velocidade máx. da ferramenta rpm 4.500

Posicionamento rigoroso (P) mm X / Z : 0,007 mm

Repetibilidade (Ps médio) mm X / Z : 0,005 mm

Peso da máquina kg 6.500

Largura (portas fechadas + transportador aparas) mm 4.950

Profundidade mm 2.000

Altura mm 2.210

• Possibilidade de segunda árvore
•  Vasta gama de opções para melhorar a produtividade, como alimentador de 

barras, coletor de peças, lunetas, etc.
• Para precisão adicional, é possível instalar réguas de medida opcionais

O QUE FAZ A DIFERENÇA
•  Construção monobloco rígida e robusta para excelente 

amortecimento das vibrações

• Qualidade de superfície excecional

• Grau elevado de precisão e repetibilidade

• Torreta de ferramentas motorizadas de 12 postos

• Eixo C para operações de fresagem

• Eletro-Árvore de alta velocidade e suporte da árvore rígido

• Eixo Y

• Excelente remoção de apara

• Máquina compacta, dimensões reduzidas

• CNC intuitivo e acessível

• Programação simples com ShopTurn

HSX AX

HD en attente

O QUE FAZ A DIFERENÇA

•  Máquina estável para boa absorção 
das vibrações

• Elevada capacidade de carga da mesa

• Mesa amovível como standard

•  Excelente acessibilidade à peça e  
respetiva área de carga/descarga 

• Mesa de motor de binário  
disponível opcionalmente para  
um posicionamento rigoroso ótimo
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TMX
MULTIFUNÇÕES de produção  

A série TMX, 
flexível e rígida, 

foi concebida 
para produção 

em série. 

Tem como principal vantagem a capacidade de executar 
várias peças e realizar várias operações em simultâneo, 
conseguindo assim ganhos significativos em termos de 
produtividade e rentabilidade.
A TMX está equipada com um eixo C e um eixo Y para a 
gestão de todos os tipos de operações de torneamento 
e fresagem. O centro multifunções TMX adequa-se 
perfeitamente à produção de pequenas peças mecânicas 
para veículos motorizados e componentes hidráulicos e 
eletrónicos.

Árvore
-  Árvore principal potente e fixa com 
acionamento direto.

-  Árvore secundária opcional disponível. 
Pode ser combinada com a árvore 
principal para produzir duas peças 
sem interromper a operação de 
maquinação.

-  Possibilidade de efetuar a maquinação 
de duas peças de forma simultânea e 
independente, em combinação com 

Torreta
-  Torreta superior com 12 postos motorizados oferecendo um 
nível elevado de flexibilidade para aplicações complexas de 
torneamento e fresagem.

- Torreta secundária opcional disponível.
-  Combinando duas torretas, é possível utilizar até 24 
ferramentas para trabalhos de maquinação complexos.

-  Os cursos de cada torreta oferecem a possibilidade de 
trabalhar individualmente, em proximidade em combinação 
com a respetiva árvore, por forma a responder aos requisitos 
das aplicações mais exigentes e criar um ambiente de trabalho 
totalmente flexível.

Produtividade
-  Pluralidade de configurações com um 
segunda árvore e/ou uma segunda torreta. 
Tempos de ciclo equilibrados para uma ótima 
produtividade.

-  Vasta gama de opções para melhorar a 
produtividade como alimentador de barras, 
coletor de peças, lunetas, etc.

-  Para precisão adicional, é possível instalar 
réguas de medida opcionais.

Do TORNEAMENTO…  
O centro de 

torneamento de dois 
eixos da série DX é 

ideal para a produção 
de peças num único 

aperto. 

Particularmente flexível e equipado com uma torreta com ferramentas para 
furação, mandrilagem e torneamento, o centro de torneamento DX permite 
poupar tempo de forma significativa. 
A rigidez associada às precisões de posicionamento e 
repetibilidade tornam este investimento numa opção  
rentável com uma excelente relação qualidade/preço.

A série TMC está equipada com um eixo 
C para efetuar operações de fresagem 
para além das tradicionais operações 
de torneamento, tais como furação e 
mandrilagem. A qualidade das peças 
produzidas e as poupanças de tempo 
significativas tornam a TMC uma excelente 
escolha para uma rentabilidade ótima. 

… ao TORNEAMENTO E FRESAGEM  
Os centros de torneamento TMC, flexíveis e rígidos, 

com elevados níveis de precisão de posicionamento 
e repetibilidade, são perfeitos para a produção de 

componentes de mecânica geral em pequena série. 

Ferramentas motorizadas - 
Versão TMC
- Eixo C para operações de fresagem.
- Torreta de perfil BMT para rigidez extra.
-  Todos os postos da torreta concebidos para ferramentas 
motorizadas.

 PRINCIPAIS PROPRIEDADES TMX
Diâm. de torneamento mm 250

Comprimento máx. de torneamento mm 725

Tam. do mandril mm 210

Curso dos eixos X/Z mm 300 / 750

Curso do eixo Y mm ± 40

Avanço rápido m/min 25 / 15 / 30

Velocidade da árvore rpm 4.000

Nariz da árvore  A2-6

Capacidade máx. barra mm 65

Tipo de torreta  Ferramenta motorizada

Número de postos motorizados  12

Porta-ferramentas motorizado  VDI 40

Velocidade máx. da ferramenta rpm 4.000

Posicionamento rigoroso (P) mm X / Y : 0,008 
Z : 0,012

Repetibilidade (Ps médio) mm 0,005

Peso da máquina kg 10.500

Largura (portas fechadas + transportador aparas) mm 5.500

Profundidade mm 2.500

Altura mm 2.600

Principais características da série. Outras variantes e outros acessórios disponíveis em opção.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES

DX / TMC 100 150 200 250 
-700

250 
-1000

350 
-700

350 
-1000

350 
-1500

500 
-1000

500 
-2000 750

Passagem máx. sobre a estrutura mm 470 375 500 600 600 700 700 700 800 800 1.050

Diâm. máx./standard de torneamento mm 100 / 200 150 / 250 200 / 350 300 / 470 300 / 470 400 / 470 400 / 470 400 / 460
550 / 700 
(555 na  
TMC)

550 / 700 
(555 na  
TMC)

770 / 920

Comprimento máx. de torneamento mm 200 350 500 700 1.000 700 1.000 1.500 1.000 2.000 3.000

Diâm. do mandril mm 169 169 210 254 254 304 304 304 304 304 380

Curso: 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

Velocidade da árvore 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

Nariz da árvore  A2-5 A2-5 A2-6 A2-6 A2-6 A2-8 A2-8 A2-8 A2-8 A2-8 A2-11

Capacidade máx. barra mm 38 38 52 52 52 65 65 65 65 65 90

Potência (S1/S6) 
Binário (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

Mesa de Porta-ferramentas
Número de postos 4

Torreta DX
Número de postos   8 8 8 8 8 8 8 8 8 12

Torreta TMC
Número de postos motorizados 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Porta-ferramentas motorizado    VDI 25  BMT 45 BMT 45 VDI 40 VDI 40 VDI 40 VDI 50 VDI 50 VDI 60

Velocidade máx. da ferramenta l rpm   6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000 3.000 3.000 3.000

O QUE FAZ A DIFERENÇA

• Multifunções num único aperto de peça

• Qualidade de superfície excecional

• Grau elevado de precisão e repetibilidade

• Máquina de produção

• Eixo C para operações de fresagem

• Eixo Y

• Excelente remoção de apara

• Redução significativa dos tempos de ciclo

• Aumento da vida útil das ferramentas

•  Acesso fácil e ergonómico à peça, para aferir ferramentas 
e substituição de pastilhas

• CNC intuitivo e acessível

• Programação simples com ShopTurn

Conceito e estrutura
-  Estrutura monobloco em ferro fundido de elevada qualidade com  
plataforma inclinada para rigidez e resistência adicionais.

-  Ausência total de vibrações produzindo excelente qualidade superficial, 
mesmo em materiais duros.

- Rentabilidade na utilização das ferramentas.

O QUE FAZ A DIFERENÇA

DX

TMC

• Vasta gama

• Robustez e precisão

• Excelente remoção de apara

• Máquina compacta, dimensões reduzidas

• CNC intuitivo e acessível

• Programação simples com ShopTurn

•  Vasta gama de opções para melhorar a produtividade, 
como alimentador de barras, coletor de peças, lunetas, etc.



FRANÇA

ALEMANHA

TURQUIA

ÍNDIA

CHINA

CANADÁ

23

PreciPOWER 
Velocidade de alimentação adaptável –  
como otimizar operações de desbaste

TELEDIAGNÓSTICO  
ou manutenção remota
A manutenção remota não é um mero «gadget» - é um 
investimento genuíno!
Aumente a disponibilidade do seu equipamento permitindo a 
monitorização remota, a elaboração de diagnósticos rápidos 
e rigorosos, assim como a realização de intervenções online.

-  Todos os custos relativos a linhas telefónicas ou ligações a sistemas 
informáticos/Internet são suportados pelo cliente. 

-  Este serviço é fornecido gratuitamente durante o período de garantia. 
Subsequentemente aplica-se uma comissão de subscrição anual para 
continuar a beneficiar desta opção.

ATIVIDADE GLOBAL quotidiana  

A melhor forma de aumentar o tempo 
de produtividade da máquina e poupar 

tempo e dinheiro      

PreciLIFE
Gestão automática da vida  
útil da ferramenta

AS NOSSAS SOLUÇÕES

TELEDIAGNÓSTICO

Através das nossas unidades de negócio em todo o mundo, que apoiam as nossas 
equipas comerciais e de intervenção, contamos com os nossos parceiros próximos 
dos clientes e que são capazes de prestar aconselhamento e intervir de forma rápida 
e eficiente quando necessário.
A abordagem em rede com base na experiência no terreno e o profundo sentido 
de serviço e relações humanas representam os fundamentos da nossa filosofia: 
ser sempre melhor para oferecer a máxima satisfação aos clientes, num espírito de 
confiança e cordialidade.

O MUNDO 
O NOSSO MERCADO

A PROXIMIDADE 
O NOSSO PONTO 

FORTE

PRINCIPAIS PROPRIEDADES
•  Sistema automático, preciso e rápido para 

medição da posição e orientação dos eixos 
rotativos 

• Precisão de maquinação otimizada

•  Compensação da dilatação térmica da 
máquina

•  Precisão maximizada para produção das 
peças

• Eliminação de rejeições

•  Reequilíbrio rápido após uma colisão da 
máquina

• Histórico documentado

PRINCIPAIS PROPRIEDADES
•  Medição, inspeção e substituição automatizadas das ferramentas em simultâneo 

com operações de maquinação

•  Sem alterações para o programa de maquinação

•  Instalação transparente

•  Configuração dos parâmetros de verificação para cada ferramenta, tais como desgaste, 
tolerância a roturas ou intervalos de verificação

•  Substituição automática de ferramentas desgastadas, ou interrupção do programa, no 
caso de rotura da ferramenta

PRINCIPAIS PROPRIEDADES
•  Exploração maximizada da potência da árvore disponível tendo em consideração a 

ferramenta, o aperto e a peça.

• Modulação automática da velocidade de avanço.

• Eficácia ótima em termos de remoção de material.

•  Possibilidade de utilização numa máquina de cinco eixos: devido à modulação 
da velocidade de avanço, o binário aplicado aos eixos rotativos nas operações de 
desbaste com cinco eixos não ultrapassa o binário disponível.

•  Ativação da monitorização de sobrecargas, em separado ou em simultâneo com 
outras operações, para evitar danos na ferramenta, árvore ou peça. 

• Sem alterações para o programa de maquinação.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES
• Aumento da disponibilidade da máquina.

•  Taxa horária mais baixa (também se aplica a todas as 
outras operações de serviço ao longo do ano).

•  Rápido diagnóstico remoto efetuado pelo nosso 
pessoal qualificado, resultando em tempos de 
inatividade mais curtos.

•  Redução dos tempos de diagnóstico e manutenção: 
custos de serviço mais baixos e aumento da 
produtividade! 

• Evita paragens da máquina.

•  Ligação via modem, Internet ou telemanutenção (VPN).

-  Medição, atualização de confugurações da 
máquina e relatórios totalmente automatizados 
através de um único botão.

-  Melhoria na qualidade do trabalho devido 
ao elevada precisão do posicionamento e à 
orientação precisa da ferramenta no espaço 
durante a maquinação.

-  Tempo de medição otimizado para uma 
calibração mais frequente.

-  Elementos de medição totalmente 
configuráveis pelo utilizador.

-  Não são necessários conhecimentos 
específicos.

-  Possibilidade de incluir a calibração diretamente 
no processo de maquinação para uma precisão 
ótima.

-  Modo de «verificação» para comparar os dados 
calibrados e utilizados.

-  Posição e orientação atuais e anteriores dos 
eixos rotativos.

- Edição automática de relatórios.

PreciFIVE
Calibração automática de 
máquinas de cinco eixos 
(TRAORI – 5 eixos; CYCLE800 – 
posicionamento ou maquinação 
3+2 num plano inclinado)

Atualização automática 
dos parâmetros da 
máquina utilizados. 

O aumento da produtividades 
tornou-se vital para a 

sobrevivência no mundo da 
maquinação. Hoje em dia, 
a otimização do processo 

de maquinação implica 
conhecimentos em várias áreas 

da engenharia, tornando-o 
complexo e dispendioso para o 

negócio. 

Para prestar o apoio necessário aos nossos 
clientes com o objetivo de ultrapassem este 
desafio, estamos a desenvolver um conjunto de 
funcionalidades concebidas para aumentar a 
produtividade e a rentabilidade otimizando, em 
simultâneo, a precisão. Cada ciclo desenvolvido 
aborda uma questão técnica complexa. Em última 
instância, o programador - ou o operador - possui 
uma interface intuitiva para implementar conceitos 
complicados de forma simples e eficaz.
Estes ciclos, em combinação com as capacidades 
dos nossos centros de fresagem, tornam o 
equipamento da Huron mais eficiente e beneficiam 
a automatização dos processos de fabrico.»  

A utilização eficiente das ferramentas de corte significa substituí-las quando 
o desgaste atinge um nível específico. Substituí-las demasiado cedo aumenta 
os custos, ao passo que substituí-las demasiado tarde pode ter consequências 
catastróficas, como rotura da ferramenta e inutilização da peça.
O ciclo PreciLIFE automatiza a verificação da ferramenta durante a maquinação 
ou aquando da troca de ferramentas. Se for detetado um desgaste acentuado, o 
sistema aciona automaticamente a substituição da ferramenta no momento mais 
adequado.
Por conseguinte, o PreciLIFE protege a integridade da peça e das ferramentas de 
corte, otimizando a utilização das mesmas. A rentabilidade da máquina aumenta 
através da redução dos tempos de inatividade e dos custos com ferramentas.

A otimização do desbaste significa obter a taxa máxima de remoção de apara 
num período de tempo mínimo. Atingir este objetivo através da programação 
é tecnicamente complexo, uma vez que depende de vários fatores, tais como 
definições de corte, ferramentas, percursos das ferramentas e perfis das peças.
O ciclo PreciPOWER modula automaticamente a velocidade de avanço 
em tempo real. Consequentemente, a potência da árvore é constante, o 
que otimiza a taxa de remoção de material e aumenta a produtividade das 
operações de desbaste. Monitoriza igualmente a sobrecarga da árvore e dos 
eixos rotativos, protegendo assim a máquina e a peça. 
PreciPOWER é de configuração e utilização muito simples e resulta num 
aumento significativo da produtividade.

Ciclos «Preci» da Huron e a SIEMENS CNC

PORTUGAL

Nas palavras do nosso perito, 
Yan Boutin, Responsável pelas Aplicações CNC na Huron



SI
RE

T 
53

0 
66

1 
51

1 
00

0 
10

 - 
03

 8
8 

41
0 

65
0 

-  
01

65
6

FRANÇA - 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 

ALEMANHA - HURON FRÄSMASCHINEN GMBH
Siemensstraße 56 - 70839 GERLINGEN

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

www.huron.de 

CANADÁ - HURON CANADA
408 Isabey, St-Laurent - QUÉBEC H4T 1V3

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

www.huron.eu 

TURQUIA - HURON TURQUIE
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 

ÍNDIA - 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 

Todas as descrições, dados e fotos são fornecidos apenas a título indicativo. A Huron Graffenstaden 
reserva-se o direito de efetuar alterações aos modelos descritos, por motivos técnicos ou comerciais, 
a qualquer momento.

HURON, uma equipa alsaciana e com mais de 200 funcionários em todo o mundo.


