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CNC vertikální frézovací centra
CONSORTA VMC

s univerzálním využitím v kusové i sériové výrobě

Nejlépe hodnocená centra na současném  
trhu díky velmi dobrému poměru: 

výkon a kvalita / cena.
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Nová generace vertikálních obráběcích center VMC je 
navržena a vyrobena robustnější a s lepšími technickými 
parametry, než kdykoliv předtím. Ve značně rozšířené řadě typů 
s konkurenceschopnými cenami jistě naleznete stroj, který bude 
ideálně vyhovovat Vašim potřebám.

» Staticky a dynamicky tuhé litinové lože a stojan s minimálními teplotními deformacemi
» Rozsah pojezdů v jednotlivých osách až 2200× 1000× 800 mm
» Vysoká únosnost křížového stolu - maximální hmotnost obrobku 300 – 3.000 kg
» Tuhá, vysoce přesná vřetena Royal s kuželem ISO/BT/CAT 40 nebo 50 uložená v párovaných 

ložiskách s kosoúhlým stykem NSK (2+2 do velikosti modelu 1300S)
» Maximální otáčky vřetena až 15.000 ot.min-1, plynulá regulace otáček s výkony motorů 7,5 – 

22 kW
» U typu L ve všech osách tuhá a vysoce přesná valivá vedení Hiwin nebo AMT umožňující 

rychloposuvy 36 m.min-1 ve všech osách
» Ve všech osách oboustranně uložené, předepjaté kuličkové šrouby o průměru 

 32 mm (VMC-500L/S) 
 40 mm (VMC-610L/S, VMC-1020L/S, VMC-1300S)  
 50 mm (VMC-1600S, VMC-2000S, VMC-2200S)

» Přesnost najíždění ve všech osách ± 0,005/300 mm s opakovaností ± 0,003/300 mm
» Ve všech osách absolutní odměřování polohy – žádné referenční a koncové spínače
» Zásobník nástrojů na 12/16/20/24 s možností rozšíření až na 32 nástrojů, čas výměny T-T 

od 2,7 sekundy podle typu ATC
» Synchronní závitování
» Vysoká produktivita frézovacích operací
» Možnost vybavení CNC řízeným otočným stolem
» Možnost vybavení systémem chlazení středem vřetene
» Možnost vybavení nástrojovou a obrobkovou dotykovou měřící sondou
» Šetrnost k životnímu prostředí - centra nemají silové hydraulické mechanismy
» Jednoduchá obsluha i programování, nízké nároky na údržbu, dlouhodobá životnost
» Servis po celé České i Slovenské republice

Hlavní technické přednosti obráběcích center VMC

Montáž obráběcích center

Pohony os jsou přímo spojeny 
s kuličkovými šrouby, zajišťují 
vysoce přesný pohyb a nízkou 
hlučnost.
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Výměna nástrojů

Kuličkové šrouby

Vřeteno

Chlazení

Záruka kvality a přesnosti Zakrytování

Základnu stroje, stojan a saně tvoří vysoce tuhé a stabilní meehanitové odlitky. 
Tloušťka stěn a bohaté žebrování poskytují vysokou stabilitu, tuhost a tlumení 
vibrací. Široký stojan je k základně připevněn osmi kalenými šrouby z legované oceli.

Předepjaté kuličkové šrouby Hiwin nebo PMI s dvojitými 
maticemi C3 jsou uložené na obou koncích v unikátních dvouřadých ložiskách 
s kosoúhlým stykem. Jsou tvrzené a broušené, s vysokou přesností a dlouhou 
životností a jsou robustnější než šrouby užívané ostatními výrobci.

Tato konstrukce spolu s přímým přenosem hnací síly mezi motorem a ocelovou 
spojkou předepjatého kuličkového šroubu minimalizuje mrtvý chod, zajišťuje vysoce 
přesný pohyb a omezuje ve všech osách teplotní deformace.

Elektrická s redukční převodovkou a kotoučovým 
zásobníkem pro 12/16/20 nástrojů ve standardní výbavě. Jako opce je nabízena 
automatická výměna nástrojů s dvojitým ramenem a svislým kotoučovým zásobníkem 
s úložnou kapacitou 24 nástrojů, u větších typů i řetězový zásobník pro 32 nástrojů.

Stojan stroje ve tvaru „A” poskytuje mimořádně velkou spojovací plochu se 
základnou stroje spolu se snížením těžiště. Tím je zvýšena stabilita při obrábění 
a tlumící účinky, což umožňuje dosažení vysoce kvalitních povrchů obrobků. 

Vřetena Royal jsou uložena v párovaných ložiskách 
s  kosoúhlým stykem P4 a ani po dlouhodobě aplikovaných vysokých řezných 
rychlostech u nich nedochází k podstatnému zvýšení teploty. Pohon vysoce tuhého 
a přesného vřetena je zajišťován přes ozubený řemen a vyznačuje se velmi nízkou 
hlučností a minimálním chvěním i při nejvyšších otáčkách. Opcí je přímý pohon 
vřetena. U velkých strojů je vřeteno, pro dosažení vysokého kroutícího momentu, 
poháněno přes broušený ozubený převod japonského výrobce Hamada. Upínací kužel 
je ISO/BT/CAT 40 (50). 

K chlazení slouží 3 jednoduše nastavitelné trysky 
rozmístěné v čele kazety vřetena, kterými proudí chladící kapalina v množství 
36 l.min-1 přesně do místa obrábění. Opcí jsou chlazení skrz vřeteno přes rotační 
spojku Deublin a vysokotlaká chlazení až do 70 barů s různými typy filtrů.

Vysoká spolehlivost stroje je dána především 
systémem řízení jakosti výrobce zahrnující postupnou 
kontrolu nastavování jednotlivých komponentů. Přesnost 
najíždění a opakovaná přesnost je kontrolována laserem.

Přesnost najíždění:   ± 0,005/300 mm
Opakovaná přesnost:  ± 0,003/300 mm

Vedení a kuličkové šrouby všech os jsou chráněny 
proti prachu, třískám a chladící kapalině teleskopickými 
kryty.

Konstrukce strojů VMC
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Vysokorychlostní AC servomotory jsou přímo připojeny 
ke kuličkovým šroubům, což pozitivně ovlivňuje obrábění 
ostrých rohů, umožňuje přesnější kruhovou interpolaci a 
zvyšuje přesnost najíždění. Motory a pohony jsou vždy 
stejného původu (s CNC řízením Fanuc jsou dodávány 
motory a pohony Fanuc, …)

Osa Z je opatřena předepjatým kuličkovým šroubem s 
dvojitou maticí uloženým na obou koncích ve dvouřadých 
ložiskách s kosoúhlým stykem.

Robustní a přesná lineární vedení Hiwin nebo 
AMT ve třech osách zajišťují trvalou přesnost 
pohybu stroje při vysoké životnosti. Zaručují plynulý 
a přesný pohyb při vysokých zatíženích stolu.

Mimořádně robustní lože a saně lité z tvárné 
litiny „Meehanitu” zaručují prokázanou tepelnou 
stabilitu, mechanickou tuhost a tlumení chvění, což 
jsou mimořádně důležité vlastnosti nezbytné pro 
vysoká zatížení a přejezdy vysokými rychlostmi.

Valivá vedení s vysokou přesností a pro velká 
zatížení zaručují plynulý a přesný chod.

Typová řada „L” s valivým vedením pro přesné 
operace při vysokých rychlostech.
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Měření kruhovitosti a odchylek kruhovitosti 
dráhy je prováděno ballbarem. Během 
simulovaného běhu ve všech směrech pohybu 
je počítačem testován vztah mezi vřetenem 
a stolem.

Všechny tři osy jsou kontrolovány 
laserovým kontrolním systémem tak, aby byla 
zajištěna přesnost najíždění ± 0,005/300 mm 
a opakovaná přesnost ± 0,003/300 mm.

Ballbar test Laserový kontrolní systémKontrola hlučnosti 
a vibrací vřetena 

Typová řada „S” s kluzným vedením pro přesné
obrábění s vysokým výkonem.

Mechanické vyvážení protizávažím umístěným ve stojanu zajišťuje hladkou 
činnost robustního litého vřeteníku.

Pro větší zatěžování nosných ploch jsou stroje konstruovány se širokými 
kalenými a broušenými plochými vedeními a všechny kluzné povrchy jsou 
pokryty vysokojakostním Turcitem-B. Odolnost proti opotřebení vodících 
ploch je tím zvýšena o 40%.

Litá konstrukce masivního stojanu má vysoké tlumící účinky. Extra 
hluboký stojan, bohatě žebrovaný pro dosažení maximální boční tuhosti, 
je konstruovaný pro udržení trvalé přesnosti a teplotní stability i při 
namáhání velkými silami vyžadovanými při výkonném obrábění.

Přesné ruční zaškrabání 
Všechny styčné kluzné plochy jsou opatřeny 

Turcitem-B, který maximalizuje trvanlivost vodicích 
ploch a poskytuje optimální koeficient tlumení. Protilehlé 
povrchy jsou přesně ručně zaškrabány pro dosažení roviny 
a zlepšení geometrické přesnosti celé sestavy. 
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Řídicí systém Fanuc je volen uživateli, kteří vyhledávají kvalitu předního výrobce systémů spolu s vysokým 
výkonem  a spolehlivostí. Nové řízení Fanuc 0i-MF použité na těchto strojích obsahuje více než 200 standardních 
vlastností a je ideální volbou pro výrobní aplikace, kde jsou důležité spolehlivost, rychlost a přenosnost programů.

Snadná obsluha, rychlý a jednoduchý vývoj programů.
Série 0i CNC obsahuje Manual Guide 0i pro dílenské programování obsluhou stroje. Jedná se o interaktivní 

programovací prostředí, které umožňuje rychlý a jednoduchý vývoj technologických programů. Manual Guide i, komfortní 
konverzační grafický software pro dílenské programování obsluhou stroje, výrazně zjednodušuje programování a 
nabízí na jediné obrazovce rychlou tvorbu partprogramů včetně podpory obsluhy. 3D simulace obráběcího procesu 
snižuje podstatně čas na kontrolu part-programů a výrazně snižuje i možnost chyby při programování.

• Synchronizované závitování     • Příprava pro 4. osu
• Interpolace ve třech osách     • Absolutní/přírůstkové (Osy X, Y, Z a A, B)
• Volba palcových/metrických dat     • Pevné cykly
• Min. programovatelný přírůstek 0,001 mm, 0,001°  • Regulace otáček a posuvů 
• Korekce na průměr frézy       • Lineární a kruhová interpolace
• Barevná LCD obrazovka      • Ruční návrat do referenčního bodu
• Editace na pozadí       • Čítač provoz. hodin a vyrobených kusů
• Zákaznické makro B      • Vyhledávání čísla bloku
• Rozšířená editace partprogramů     • Operace blok po bloku
• Polární souřadnice     • Najíždění v jediném směru
• Helikální interpolace      • Paměť korekcí nástrojů typu B a C
• Makra frézování kapes      • Korekce délky nástroje a ø
• Vnořování podprogramů          … a další.

Specifikace standardního vybavení CNC řízení FANUC 0i-MF.

Komfortní podpora operátorovi stroje.
 » Grafický displej 

Ještě předtím, než operátor začne s vlastním obráběním, má možnost si svůj technologický 
program zobrazit na displeji. Chyby v programování může tedy opravit dříve, než začne obrábět.

 » Zdokonalené diagnostické funkce 
Grafická diagnostika servomechanismu zobrazuje odchylky polohy nebo žádané hodnoty 
kroutícího momentu. 
Funkce Historie a nápověda umožňuje kdykoli zobrazit historii provozu stroje i seznam alarmů, 
k nimž došlo. 

 » Asistent G-kódu a M-kódu 
V libovolné fázi návrhu technologického programu lze použít asistenta, který popisuje konkrétní 
G-kód nebo M-kód. Popis kódu je textový a grafický.

 » Grafické programování pevných cyklů 
Pro usnadnění programování poskytuje Manual guide i různé pevné cykly. Stačí, když operátor 
vyplní na grafické CNC obrazovce potřebná políčka a program se vytvoří automaticky.

Řídicí systém FANUC 0i-MF
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Řídicí systémy iTNC 530/620/640 jsou orientovány 
dílensky, tzn. koncipovány pro programování přímo na 
stroji. Běžné frézovací a vrtací operace naprogramujete 
pohodlně na stroji sami. iTNC 530/620/640 Vás při tom 
optimálně podpoří režimem smarT.NC nebo dialogem. 

HEIDENHAIN v otevřeném textu - stejně jako 
grafickou nápovědou a celou řadou pevných cyklů 
obrábění. Pro jednoduché práce - např. rovinné frézování 
ploch - není nutné psát na iTNC 530/620/640 žádný 
program, protože i ruční pojíždění stroje s tímto řízením 
je snadné. Stejně dobře se dá s iTNC 530/620/640 
programovat externě - např. pomocí systému CAD/
CAM nebo na programovací stanici HEIDENHAIN v PC. 

Ethernetové rozhraní zajišťuje minimální čas přenosu 
dat i v případě dlouhých programů řádu mnoha MB. 
Nový provozní režim smarT.NC Vás provede s vlastní 
nápovědou a intuitivně, pomocí přehledných formulářů, 
kompletním NC programováním až ke konečnému 
opracování dílce. K tomu se nemusíte učit ani speciální 
programovací jazyk, ani znát G-funkce.

Řídicí systém Vás povede snadno srozumitelnými 
otázkami a pokyny. Je možné vložit výkres ve formátu 
DXF a vybrat z něj kontury pro obrábění. Jste-li zvyklí 
na programování podle DIN/ISO, umožňuje tento řídicí 
systém zadávání programů pomocí kláves na ASCII 
klávesnici.

Programovací grafika:
Další jistotu při programování Vám dá dvourozměrná programovací grafika 
díky níž je na monitoru nakreslen simultánně každý naprogramovaný pohyb.

Testovací grafika: 
Abychom si byli před zahájením operace naprosto jisti, může iTNC 530/620/640 
simulovat opracování obrobku graficky a to různými způsoby:

 » v půdorysu s barevným odlišením hloubky řezu
 » ve třech průmětnách (jako na výkresu obrobku)
 » ve 3D zobrazení

• Interpolace ve 3 osách
• Interpolace šroubovice
• Zobrazování a zadávání v mm nebo palcích
• Zadávání v pravoúhlých nebo polárních souřadnicích
• Korekce na poloměr nástroje v rovině obrábění a na délku nástroje
• Tabulky nástrojů
• Tabulky řezných dat
• Editace na pozadí
• Najíždění a opuštění kontury (po přímce, po kruhové dráze) s tečným napojením
• Volné programování kontur
• Programové skoky
• Obráběcí cykly
   (vrtání, vystružování, frézování závitů, tvarové kapsy, řádkování na šikmých plochách, zpracování drážek, …) 
• Programování s proměnnými
     … a další.

Specifikace standardního vybavení CNC řízení HEIDENHAIN iTNC 530/620/640.

Řídicí systém HEIDENHAIN iTNC 530/620/640
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VMC 500L / 500S 610L / 610S 1020L / 1020S
Stůl

Rozměry 600×320 / 600×370 mm 800×450 mm 1200×500 mm
T-drážky 3×14×100 mm 3×18×100 mm 5×18×100 mm
Nosnost 300 kg 400 kg 500 / 750 kg

Pojezdy
Osa X 510 mm 610 mm 1020 mm
Osa Y 410 mm 460 mm 510 mm
Osa Z 460 mm 510 mm 560 mm
Čelo vřetene od plochy stolu 130-590 mm 120-630 / 130-640 mm 150-710 mm
Kuličkové šrouby průměr 32 mm 40 mm 40 mm
Počet vedení v osách X/Y/Z 2/2/2 2/2/2 2/2/2

Vřeteno
Kužel vřetene ISO/BT/CAT 40 ISO/BT/CAT 40 ISO/BT/CAT 40
Výkon motoru vřetene (std.) 7,5/11 kW 7,5/11 kW 7,5/11 kW
Otáčky (std.) 8.000 ot.min-1 8.000 ot.min-1 8.000 ot.min-1

Otáčky (opce) 10.000-12.000 ot.min-1 10.000-12.000 ot.min-1 10.000-12.000 ot.min-1

Převod řemen řemen řemen
Otáčky - přímý převod (opce) --- 15.000 ot.min-1 15.000 ot.min-1

Osa vřetene od plochy stojanu 430 / 470 mm 553 / 535 mm 608 / 575 mm

Posuvy
Rychloposuvy X,Y,Z 36/ 24,24,16 m.min-1 36/ 24,24,16 m.min-1 36/ 24,24,16 m.min-1

Pracovní posuvy 1-10 m.min-1 1-10 m.min-1 1-10 m.min-1

Výměna nástrojů
Zásobník-počet míst (std.) talíř-12 talíř-16 talíř-16
Zásobník-počet míst (opce) talíř-20/ruka-20 talíř-20/ruka-24 talíř-20/ruka-24
Max.průměr nástroje 100 mm (150 mm) 100 mm (150 mm) 100 mm (150 mm)
Max.délka nástroje 300 mm 300 mm 300 mm
Max.hmotnost nástroje 6 kg 6 kg 6 kg

Ostatní
Čerpadlo chladící kapaliny 0,5 kW 0,5 kW 0,5 kW
Nádrž chlazení 180 l 200 l 230 l
Tlak vzduchu 6 bar 6 bar 6 bar
Celkový výkon 22 kW 22 kW 22 kW

Rozměry a hmotnost
Délka × šířka 2000×2305 mm 2160×2435 mm 2900×2420 mm
Výška 2460 mm 2550 mm 2850 mm
Váha stroje (cca) 2 800 kg 3 800 kg 5 200 kg

Vzhledem k průběžně prováděným změnám ve vývoji výrobcem mají uváděné technické parametry informativní charakter a mohou být změněny.

Vertikální centra 
VMC-500L, VMC-610L, 
VMC-1020L (valivá vedení)
VMC-500S VMC-610S, 
VMC-1020S (kluzná vedení)
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VMC 1300S 1600S 2000S 2200S
Stůl

Rozměry 1500×650 mm 1800×840 mm 2200×850 mm 2400×1000 mm
T-drážky 5×18×100 mm 5×22×150 mm 5×22×150 mm 7×22×150 mm
Nosnost 1000 kg 2200 kg 2500 kg 3000 kg

Pojezdy
Osa X 1300 mm 1600 mm 2000 mm 2200 mm
Osa Y 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm
Osa Z 710 mm 800 mm 800 mm 800 mm
Čelo vřetene od plochy stolu 130-840 mm 200-1000 mm 200-1000 mm 250-1050 mm
Kuličkové šrouby průměr 40 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Počet vedení v osách X/Y/Z 2/4/2 2/4/2 2/4/2 2/6/2

Vřeteno
Kužel vřetene ISO/BT/CAT 40 ISO/BT/CAT 40 ISO/BT/CAT 40 ISO/BT/CAT 40
Výkon motoru vřetene (std.) 7,5/11 kW 11/15 kW 11/15 kW 11/15 kW
Otáčky (std.) 8.000 ot.min-1 8.000 ot.min-1 8.000 ot.min-1 8.000 ot.min-1

Otáčky (opce) 10.000-12.000 ot.min-1 10.000-12.000 ot.min-1 10.000-12.000 ot.min-1 10.000-12.000 ot.min-1

Převod řemen řemen řemen řemen
Otáčky - přímý převod (opce) 15.000 ot.min-1 --- --- ---
Osa vřetene od stojanu 730 mm 870 mm 975 mm 1050 mm

Posuvy
Rychloposuvy X,Y,Z 24,24,15 m.min-1 15,15,12 m.min-1 15,15,12 m.min-1 15,15,12 m.min-1

Pracovní posuvy 1-10 m.min-1 1-10 m.min-1 1-10 m.min-1 1-10 m.min-1

Výměna nástrojů
Zásobník-počet míst (std.) talíř-20 ruka-24 ruka-24 ruka-24
Zásobník-počet míst (opce) ruka-24/řetěz-32 řetěz-32 řetěz-32 řetěz-32
Max.průměr nástroje 100 mm (150 mm) 100 mm (150 mm) 100 mm (150 mm) 100 mm (150 mm)
Max.délka nástroje 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm
Max.hmotnost nástroje 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg

Ostatní
Čerpadlo chladící kapaliny 0,5 kW 0,5 kW 0,5 kW 0,5 kW
Nádrž chlazení 270 l 300 l 300 l 590 l
Tlak vzduchu 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Celkový příkon 22 kW 35 kW 35 kW 35 kW

Rozměry a hmotnost
Délka × šířka 3200×2825 mm 4400×3300 mm 5500×3435 mm 6130×4200 mm
Výška 3080 mm 3300 mm 3310 mm 3661 mm
Váha stroje (cca) 9 200 kg 14 500 kg 16 000 kg 24 000 kg

Vzhledem k průběžně prováděným změnám ve vývoji výrobcem mají uváděné technické parametry informativní charakter a mohou být změněny.

Vertikální centra 
VMC-1300S, VMC-1600S, 
VMC-2000S, VMC-2200S 
(kluzná vedení)
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Zatahovací šrouby: Rozměry stolů:

Zástavbové plány:

Model A B C D Počet 
T-drážek

VMC 500L 600 320 100 60 3

VMC 610L 800 450 100 125 3

VMC 1020L 1200 500 100 50 5

VMC 500S 600 370 100 85 3

VMC 610S 800 450 100 125 3

VMC1020S 1200 500 100 50 5

VMC 1300S 1500 650 100 125 5

VMC 1600S 1800 840 150 140 5

VMC 2000S 2200 850 150 150 5

VMC 2200S 2400 1000 150 50 7
Rozměry v mm

Typ A A B C D E F G H I
510L/510S --- 2000 2140 165 1650 2460 R831 R653 570
610L/610S --- 2160 2270 165 1650 2550 R831 R653 570
1300S 2200 3200 2665 160 1650 3080 R830 R768 570

Typ B A B C D E F G H I
1020L/1020S --- 2900 2050/2055 160 1650 2850 R831 R708 570
1600S 3300 4400 3170 160 1650 3300 R981 R913 570
2000S 3480 5500 3275 160 1650 3300 R981 R913 570
2200S 4470 6130 3732 461 1700 3661 R981 R938 673
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Chlazení středem vřetena

Papírový filtr pro chlazení 
vřetenem

Odlučovač mlhoviny 
Showa Mistrésa

Lineární pravítka

Vysokotlaký oplach třísek

Chlazení s válcovým 
filtračním systémem

Chlazení s filtračním 
systémem v nádrži

Sběrač oleje z hladiny 
kapaliny

Teplotní kompenzace vřetena

CNC otočný stůl

Dopravník třísek pásový

Olejové chlazení vřetena

Nástrojová a obrobková 
sonda

Šnekový dopravník třísek

Řetězový zásobník - 32 míst

Volitelné příslušenství:



První ze strojů VMC (typ 1020L) pracuje od roku 2005 
ve Zhoři u Jihlavy v Kovoobrábění p. Antonína Staníka.

CONSORTA Praha s.r.o.
Poděbradská 12
190 00 Praha 9

tel. 266 039 059, 266 311 834
e-mail: consorta@consorta.cz

www.consorta.cz

MIKRON spol. s r.o., 
Plzeň

KOLMETAL s.r.o., 
Kolín

KOVO HRBÁČEK s.r.o., 
Močerady

MSV SYSTEMS CZ s.r.o., 
Liberec

Kovoobráběni KBK, s.r.o., 
Kolín 4

EXTE SPOJ s.r.o., 
Telč

TRANSROLL – CZ, a.s., 
Lednice

J.V.Š., s. r. o., 
Postřelmov

Střední škola technická AGT, 
Chomutov 

Vybrané reference

OBRÁBĚCÍ STROJE


