


FCT 700
Centrum tokarskie FCT 700 zbudowane na skośnym łożu, odznacza się wysoką wydajnością, dokładnością 
oraz łatwością obsługi przy obróbce ciężkich detali o maksymalnej średnicy do 700 mm i długości 4,1 m. 
Żeliwne, monolityczne łoże o pochyleniu 70O z prowadnicami liniowymi w osi X i Z wykazuje się bardzo dobrą 
charakterystyką antywibracyjną.

• Sterowanie Siemens 840D SL

• 12- pozycyjna głowica Sauter

• Kompletny system chłodzenia

• Hydraulicznie wysuwana pinola konika

• Agregat hydrauliczny

• Konik wyposażony w system programowal-
nego pozycjonowania „come-along” oraz 
hydrauliczny system zacisku do łoża

• Liniał pomiarowy w osi X- wyższa powtarzal-
ność i dokładność pozycjonowania

• Całkowite osłonięcie przestrzeni roboczej

Standardowa 12 pozycyjna głowica

Mocno użebrowane 60o skośne łoże 
dostępne jako jeden element do 10.500 
mm długości toczenia

Konik hydrauliczny z automatycznym zaciskiem 
do łoża. Może być wyposażony w osobny 
napęd NC.

charakterystyką antywibracyjną.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE MASZYNY:

FTM 700 / 1000
Konstrukcja centrum tokarsko-frezarskiego FTM oparta została na stabilnym, skośnym łożu o pochyleniu 60° 
oraz kolumnie suportu o pochyleniu 70°. Średnica obrabianego detalu 700/1000 mm dostępna jest na całej 
długości toczenia wynoszącej od 1.500 do 12.500 mm.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

RÓŻNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW NARZĘDZIOWYCH

Głowica z napędzanymi narzę-
dziami

Głowica narzędziowa z napędzanymi narzędziami oraz osią Y

Głowica rewolwerowa 
typu gwiazda Sauter lub 
Baruff aldi

Automatyczne ramię pomiarowe jest umiejscowione nad wrze-
ciennikiem maszyny. Podczas obróbki pozostaje poza obszarem 
roboczym. Automatyczny wysuw pozwala na pomiar narzędzia bez 
demontażu obrabianego elementu.  
Dzięki rozwiązaniu można mierzyć narzędzia gdy detal jest zamoco-
wany na maszynie.

Podwójny system pomiaru narzędzi: 
sonda laserowa do pomiaru napędzanych 
narzędzi oraz sonda dotykowa do narzędzi 
statycznych 

Manualny, optyczny system pomiaru 
narzędzia

Głowica tokarsko-frezarska
z osią B

Specjalny dysk z gniazdami V 
dla wytaczadeł

Magazyn narzędzi

Głowica tokarsko-frezarska
z osią B

Specjalny uchwyt wytaczadła, Jednostka jest przygotowana pod wytaczadło o maksymalnej średnicy 120 mm. Wytaczadło jest 
montowane w obrotowym uchwycie, który umożliwia ustawienie wytaczadła w pozycji parkingowej bez jego demontażu.

Uchwyt wytaczadła na głowicy tokarsko- frezar-
skiej z pozycją parkingową na koniku

Dogniatenie z głowicy rewolwerowej Sonda dotykowa do pomiaru 
detalu obrabianego



FCT 700 FTM 700 FTM 1000

ZAKRES ROBOCZY

Odległość między kłami mm 1.100 – 1.600 – 2.100 – 3.100 
– 4.100 2.100 – 3.100 – … –  12.100 1.500 – 2.500 –… – 12.500

Przelot nad łożem mm 700 700 1.000

Przelot nad suportem mm 490 700 1.000

Maks. średnica toczenia mm 700 700 1.000

Maks. waga detalu między kłami kg 2.500 6.500 7.500

Maks. waga detalu w uchwycie kg 800 2.500 2.500

WRZECIENNIK

Liczba zakresów prędkości Automatyczna 2 biegowa przekładnia (opcja dla FCT 700)

Moc silnika wrzeciona (S6) kW 33 33 56

Maks. moment toczenia
(dodatkowa przekładnia jako opcja) Nm 750 (3.000) 3.700 (6.700) 4.000 (7.300)

WRZECIONO STANDARDOWE

Przelot wrzeciona mm 105 140

Maks. prędkość wrzeciona rpm 2.200 1.800

Nos wrzeciona (DIN 55026) A2-8 A2-15

WRZECIONO SPECJALNE

Przelot wrzeciona mm 140/220 220/320/360/450

SUPORT

Przejazd w osi X mm 460 660/990

Przejazd w osi Y mm ±55 ±100 ±200

Przesuw szybki oś Z m/min 20 22

Przesuw szybki oś X m/min 20 16

Przesuw szybki oś Y m/min 10 10

GŁOWICA NARZĘDZIOWA

12-pozycyjna głowica z narzędziami stałymi DIN69880 VDI 50 VDI 50 VDI 60

Prędkość/moc/moment napędzanych narzędzi rpm/kW/Nm 2.500 / 11,3 / 65 2.250/12,5/100

KONIK

Średnica pinoli (wbudowane łożyska pod kieł stały) mm 120 160 200

Stożek pinoli MT 5 MT 6 MT 6

Wysuw pinoli mm 100 150 300

WYMIARY

Długość całkowita maszyny

FTC, FTM 700x2100 / FTM1000x2500 mm 6.000 8.300 8.850

FTC, FTM 700x3100 / FTM1000x3500 mm 7.400 9.300 9.850

FTC, FTM 700x7100 / FTM1000x7500 mm - 13.300 13.850

Ciężar maszyny (w przybliżeniu)

FTC, FTM 700x2100 / FTM1000x2500 kg 12.600 21.500 28.500

FTC, FTM 700x3100 / FTM1000x3500 kg 14.100 24.500 31.500

FTC, FTM 700x7100 / FTM1000x7500 kg - 36.500 43.500

Szerokość całkowita maszyny mm 2.360 3.000 3.000

Wysokość całkowita maszyny mm 2.540 3.450 3.450

PARAMETRY TECHNICZNE

Uchwyt hydrauliczny

Hydrauliczna, samocentrująca podtrzymka. Może 
być wyposażona w niezależny napęd sterowany 
numerycznie.

Wyciąg mgły olejowej 

Oś Y ze zintegrowaną z kolumną

Dodatkowa przekładania zwiększająca 
maksymalny moment obrotowy

Dodatkowa stacja chłodziwa z pompą 
wysokiego ciśnienia oraz fi ltracją 

Przeciwwrzeciono z napędem

Aby otrzymać wysoki moment obrotowy potrzebny 
do ciężkiej obróbki, maszyna jest wyposażona w dwustop-
niową, automatyczną przekładnię  (opcja dla FCT 700).



FAT HACO oferuje Państwu korzyści płynące ze swojego wieloletniego doświadczenia w produkcji tokarek. Od 1945 
roku wyprodukowaliśmy i sprzedaliśmy ponad 50.000 maszyn. Nasze produkty znalazły nabywców w wielu krajach   
na całym świecie.
Odpowiednio wyposażone zaplecze produkcyjne i montażowe, nowoczesny dział konstrukcyjny oraz własna odlewnia 
żeliwa dają nam możliwość tworzenia we własnym zakresie większości komponentów, począwszy od odlewu,                 
a skończywszy na wyrobie gotowym.
Rozwój naszej marki opieramy na jak najbardziej optymalnym dostosowaniu się do potrzeb rynkowych. Przy realizacji 
każdego projektu ściśle współpracujemy z klientem, aby dostarczyć produkt najlepiej odpowiadający jego oczekiwaniom. 
Nasze doświadczenie i szybki czas reakcji to dla Państwa czysta oszczędność.  
W realizacji nowych pomysłów ograniczeniem pozostaje jedynie wyobraźnia!

1869: 

1906: 

1945: 

1992: 

1995: 

1998: 

Powstanie zakładu Loksmith

Dostarczenie na rynek 50 000 -ej maszyny wyprodukowanej w FAT

Gustav Trelenberg rozpoczyna produkcję konstrukcji 
stalowych dla przemysłu, tramwajów, lokomotyw, 
wagonów

Rozszerzenie produkcji o tokarki konwencjonalne TUR 
560/630/710, tokarki sterowane cyklowo TUR 50/63/68,     
i wysokowydajne automaty wielowrzecionowe

Rozpoczęcie produkcji prostych pił i wiertarek, później 
tokarek poziomych TUC40, TUD50/63, TUR 50/63 
znanych na całym świecie

Przejęcie FAT przez grupę HACO
- nowe inwestycje i rozszerzenie produkcji o tokarki
  TUR MN, FCT i FTM
- modernizacja parku technologicznego
- produkcja zaawansowanych technologicznie
  centrów tokarskich
- projekty specjalne na indywidualne zamówienia
- nowa strategia sprzedaży poprzez dealerów
  w poszczególnych krajach
- przejęcie odlewni żeliwa Koluszki
- rozpoczęcie produkcji ciężkich tokarek
  4-prowadnicowych 

www.fathaco.com

Fabryka Automatów Tokarskich S. A.
ul. Grabiszyńska 281,
53-234 Wrocław POLSKA
GPS: N 51.09567, E 16.97921

Sekretariat: 
Tel. +48 71 360 91 00
Fax. +48 71 360 91 21

Dział Handlowy: 
Tel. +48 71 360 94 12
Kom. +48 694 497 367
e-mail : handel@fathaco.com


