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CNC obráběcí centra HOUFEK
Společnost Houfek a.s., byla založena Jaroslavem Houfkem v roce
1991. Původně působila jako malá dílna na výrobu jednoduchých
dřevoobráběcích strojů. Technická jedinečnost, originalita a kvalita
zpracování vyvolává zvyšující se poptávku po strojích HOUFEK na
českém trhu a postupně i v zahraničí.
Rostoucí zájem o stroje vedl nejenom ke
zvětšení objemu výroby, ale také k systematickému rozšíření výrobního sortimentu. Dnes je společnost HOUFEK, a.s.,
sídlící v Golčově Jeníkově, na samé hranici kraje Vysočina, největším výrobcem
dřevoobráběcích strojů a také předním
výrobcem a dodavatelem technologií
CNC obrábění na českém i slovenském
trhu.
Protože společnost disponuje vlastním
vývojem, výrobou i provozem, na požadavek zákazníka i vývoj trhu tak ope-

rativně reaguje svojí flexibilitou, schopností navrhnout a vyrobit na klíč výhodné
technické, technologické a ekonomické
řešení špičkové kvality.
CNC obráběcí centra HOUFEK jsou
určena pro tříosá a pětiosá obrábění
širokého spektra materiálů. Stroje nacházejí uplatnění v oblastech, jako jsou
například výroba forem modelů, obrábění a ořez plastů, kompozitních materiálů,
pryskyřic, dřeva a obrábění hliníku –
čímž kompletně obsáhnou výrobní obory pro automobilový, letecký, námořní

CNC ORION
X3/X5

TŘÍOSÉ A PĚTIOSÉ
DŘEVOOBRÁBĚCÍ
CENTRUM

Je v základním provedení tříosé a pětiosé dřevoobráběcí centrum s konzolovým nebo rastrovým
stolem a automatickou výměnou nástrojů. Stroj je
určen pro výrobu nábytkových dílů, okenních rámů,
dveří, schodů, schodnic, součástí interiérů apod. do
výšky obrobku 150 mm.

a slévárenský průmysl. Kompaktní obráběcí centrum PROFORM je určeno
pro plošné a tvarové obrábění, frézování
a vrtání. Uplatňuje se zejména v oboru
slévárenství při výrobě forem, při obrábění modelů, ale zároveň i při obrábění
kompozitů, hliníku, plastů nebo dřeva.
Jedná se o velmi dynamický stroj s nízkými provozními náklady, maximální produktivitou a optimální pořizovací cenou.
Stroj je možné přesně modelovat pro individuální potřeby zákazníka, který může
volit z široké nabídky příslušenství.

Zdvih osy z :
z = 250 mm

Vrtací hlava :
16 l (12+2+2)

Pracovní stůl :
3200 x 1250 mm

Řízení :
Siemens Sinumerik 840 D-SL

Vakuová pumpa :
100 m³/hod.

Ručne přestavitelné konzole :
6ks

Elektrovřeteno :
9 kw (S6) , 24 000 ot./min. ,
HSK F63

Software :
CAM NC - HOPS

Největší výrobce
dřevoobráběcích strojů
a CNC obráběcích center
v České republice.
www.houfek.com
569 430 700
houfek@houfek.com
HOUFEK a. s. / Obora 797 / Golčův Jeníkov 582 82
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DYNALOG – softvér na flexibilné projektovanie a plánovanie korpusov
Súčasťou softvéru je:
• DYNAPLAN – ponúka rôzne možnosti projektovania korpusov a výber vhodných kovaní značky Blum
• Konfigurátor výrobkov – rýchlo a jednoducho k správnemu výberu kovania prostredníctvom pripojenia internetu on-line
Ďalšie informácie o konfigurátore výrobkov a plnej verzii DYNALOG na stiahnutie sa dozviete na http://www.blum.com/sk/sk/02/40/10/

