
Hala M5 Vsetín 
Seznam původního vybavení obrobny kovů, které bylo odstraněno. V případě využití haly k 

původnímu účelu máme k dipozici úplnou dokumentaci, která mapuje všechny základové 

pásy a patky pro jednotlivé technologické vybavení.  

 

    

1. Soustruhy přírubové a NC  

 průměr 8 -360 

 délka 250 

2. Soustruhy hřídelové a NC  

 průměr max. 200 

 délka max. 1000 

3. CNC soustr. pro práci z tyčového mat. jen pro hladce taž. 
mat. do průměru 51 s přídavnými naháněnými vřeteny pro 
lehké frézování a vrtání 

4. Frézky a NC frézky  

 max. posuv x 1500 

 max. posuv y 630 

 max. zdvih z 630 

5. Horizontální vyvrtávačky  

 max. upin. plocha 3500 x 2000 

 max. posuv x 3500 

 max. posuv y 2000 

 max. zdvih z 1250 

 ruční výměna nástrojů  

6. Obráběcí centra  

 max. posuv x 1600 

 max. posuv y 1000 

 max. zdvih z 900 

 počet výměn. nástrojů  45, 30, 50, 57 

7. Fréz. a vrtací centrum  

 max. posuv x 850 

 max. posuv y 1000 

 max. zdvih z 490 

 počet nástrojů 6 

8. Obráběcí a vrtací centrum  

 max. posuv x 6000 

 max. posuv y 1000 

 max. zdvih z 490 

 počet nástrojů 56 



9. Brusky rovinné  

 max. rozměr stolu 600 x 2000 

 max. šířka obrobku 600 

10. Brusky hrotové  

 průměr 5 - 200 

 max. délka 1000 

 letmo 50 kg 

11. Brusky na otvory  

 průměr otvoru 8 - 160 

 max. oběžný průměr 425 

 max. délka souč. 300 

 max. délka brouš. otvoru 200 

12. Odvalovací frézky a obrážečky  

 modul 1 - 6 

 min. průměr 10 

 max. průměr 500 

13. Frézování šneků a závitů  

 modul max. 5 

 délka max. 2000 

14. Ševingování ozubení  

 modul 1 - 5 

 průměr max. 320 

15. Válcovačka závitů  

 max. průměr M16 x 1,5 

 max. délka 100 

16. Hoblovka  

 rozměr stolu 6000 x 1400 

 vzdálenost mezi povrchem stolu i příčníkem 1500 

 max. hmotnost obrobku 2000 kg/m 

17. Dělení materiálu  

 do průměru 200 

 železné materiály, barevné kovy a litina  

18. Výroba vaček  

 frézování a broušení vačkové dráhy na čele do 

průměru 

300 

19. Vrtání  

 stolní a radiální vrtačky od průměru 1 - 60 
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