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Dějiny strojírenské výroby ve Zlíně začínají ve firmě BAŤA v roce 1903. Od roku 1950 se datuje nový název společnosti Závody přesného 
strojírenství (ZPS). V roce 2000 společnost přešla do vlastnictví italského majitele pana Andrei Tajariola a její název se změnil na 
TAJMAC-ZPS, a. s., který nese společnost v současné době.

Společnost TAJMAC-ZPS je komplexní firma, zabývající se vývojem a výrobou obráběcích strojů. Výrobní program společnosti se skládá z vysoce výkon-
ných obráběcích center, soustružnických center a ze světového hlediska špičkových CNC dlouhotočných a vícevřetenových automatů. Stroje se uplatňu-
jí v nejnáročnějších průmyslových odvětvích na všech světových trzích a získaly si velmi dobrou pověst pro svoje výborné technické parametry, 
přesnost a spolehlivost. Tím, že TAJMAC-ZPS vlastní slévárenské prostory firmy ZPS-Slévárna, které jsou ve výrobním areálu společnosti, disponuje 
také koncentrovanou kapacitou zahrnující všechny etapy vývoje a výroby. TAJMAC-ZPS zaujímá v ČR čelní postavení v oblasti výroby obráběcích strojů. 
Patří mezi největší české exportéry a zařazuje se do skupiny předních světových výrobců. Export představuje více než 80 % produkce.



VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA
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 Vysoká výkonnost

 Vysoká pevnost a tuhost

 Vysoká dynamická a tepelná stabilita

 Dlouhodobá vysoká přesnost

 Vysoká spolehlivost

 Automatická výměna palet (AVP)

Pojezdy bez AVP
Osa X (pracovní stůl) 
Osa Y (křížový suport) 
Osa Z (vřeteník)
Vzdálenost čela vřetena od stolu
Maximální pracovní posuv
Rychloposuv
Zrychlení
Stůl
Pracovní plocha
Počet T-drážek × šířka × rozteč
Maximální zatížení
Přesnost (ISO 230-2)
Odměřovací systém v osách X, Y, Z
Obousměrná chyba polohování A v osách X, Y, Z
Obousměrná opak. nastavení polohy R v osách X, Y, Z 
Doplňkové údaje
Půdorys stroje bez dopravníku
Maximální pracovní výška stroje
Hmotnost stroje
Výška se zásobníkem nástrojů 30 míst
Výška se zásobníkem nástrojů 24 míst
Řídicí systém

Pojezdy
1 050 mm

640 mm 
800 mm

125 – 925 mm
40 m/min
40 m/min

5 m/s2

1 320 × 620 mm
5 × 18 mm × 125 mm

1 350 kg

přímý (lineární absolutní pravítka)
0,008 mm

0,0034 mm

2 750 × 2 120 mm
3 065 mm

7 700 kg
2 783 mm
2 933 mm

HEIDENHAIN, SINUMERIK, FANUC

OBRÁBĚCÍ CENTRA ZPS
ZPS MCV1060i

TECHNICKÉ PARAMETRY MCV1060i

Vertikální obráběcí centrum ZPS MCV1060i představuje inovovaný typ vertikálního 
frézovacího centra s moderně řešeným, účelným stabilním krytováním. Stroj je tvořen 
dvěma stacionárními odlitky – základnou a stojanem. Na stojanu jsou připevněna 
lineární vedení, po kterých se pohybuje vřeteník. Pracovní stůl se pohybuje v podélném 
směru (osa X) po vedení na křížovém suportu. Křížový suport se pohybuje po vedení na 
základně v příčném směru (osa Y). Všechna vedení jsou tvořena lineárními vedeními s 
valivými jednotkami. Dimenze a umístění lineárních vedení dovoluje nejen vysoké 
zatížení při zachování vysoké přesnosti rozměrů a kvality povrchu obrobku, ale zajištuje 
i vysokou životnost stroje.

VŘETENOVÉ JEDNOTKY
Planetová převodovka
ISO 40, HSK-A80 10 000 ot/min 22,5 / 31,5 kW 244 / 342 Nm
ISO 50    6 000 ot/min 19,5 / 29,3 kW 519 / 779 Nm
ISO 50    8 000 ot/min 22,5 / 33,8 kW 306 / 458 Nm
Řemenový převod
ISO 40 12 000 ot/min 19,5 / 29,3 kW   95 / 143 Nm
Elektrovřeteno
ISO 40 15 000 ot/min       25 / 31 kW 160 / 200 Nm
HSK-A63 18 000 ot/min       25 / 31 kW 160 / 200 Nm

AUTOMATICKÝ ZÁSOBNÍK NÁSTROJŮ

Počet nástrojů (opce) 24 (48) 30 (60)
Čas výměny nástroje – levý zásobník nástrojů    3,5 s 2,9 s
Čas výměny nástroje – pravý zásobník nástrojů    3,9 s 3,9 s

ISO 50 / CAT 50
BT 50 / HSK-A80

ISO 40 / CAT 40
BT 40 / HSK-A63
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VŘETENOVÉ JEDNOTKY
Planetová převodovka
ISO 40, HSK-A80 10 000 ot/min 22,5 / 31,5 kW 244 / 342 Nm
ISO 50   6 000 ot/min 19,5 / 29,3 kW 519 / 779 Nm
ISO 50    8 000 ot/min 22,5 / 33,8 kW 306 / 458 Nm
Řemenový převod
ISO 40 12 000 ot/min 19,5 / 29,3 kW   95 / 143 Nm
Elektrovřeteno
ISO 40 15 000 ot/min       25 / 31 kW 160 / 200 Nm
HSK-A63 18 000 ot/min       25 / 31 kW 160 / 200 Nm

AUTOMATICKÝ ZÁSOBNÍK NÁSTROJŮ

Počet nástrojů (opce) 24 (48) 30 (60)
Čas výměny nástroje – levý zásobník nástrojů    3,5 s 2,9 s
Čas výměny nástroje – pravý zásobník nástrojů    3,9 s 3,9 s

ISO 50 / CAT 50
BT 50 / HSK-A80

ISO 40 / CAT 40
BT 40 / HSK-A63

TECHNICKÉ PARAMETRY MCV1260i
OBRÁBĚCÍ CENTRA ZPS

ZPS MCV1260i

Vertikální obráběcí centrum ZPS MCV1260i představuje inovovaný typ vertikálního 
frézovacího centra s moderně řešeným, účelným stabilním krytováním. Stroj je tvořen 
dvěma stacionárními odlitky – základnou a stojanem. Na stojanu jsou připevněna 
lineární vedení, po kterých se pohybuje vřeteník. Pracovní stůl se pohybuje v podélném 
směru (osa X) po vedení na křížovém suportu. Křížový suport se pohybuje po vedení na 
základně v příčném směru (osa Y). Všechna vedení jsou tvořena lineárními vedeními
s valivými jednotkami. Dimenze a umístění lineárních vedení dovoluje nejen vysoké 
zatížení při zachování vysoké přesnosti rozměrů a kvality povrchu obrobku, ale zajištuje 
i vysokou životnost stroje.

 Vysoká výkonnost

 Vysoká pevnost a tuhost

 Vysoká dynamická a tepelná stabilita

 Dlouhodobá vysoká přesnost

 Vysoká spolehlivost

 Automatická výměna palet (AVP)

Pojezdy bez AVP
Osa X (pracovní stůl) 
Osa Y (křížový suport) 
Osa Z (vřeteník)
Vzdálenost čela vřetena od stolu
Maximální pracovní posuv
Rychloposuv
Zrychlení
Stůl
Pracovní plocha
Počet T-drážek × šířka × rozteč
Maximální zatížení
Přesnost (ISO 230-2)
Odměřovací systém v osách X, Y, Z
Obousměrná chyba polohování A v osách X, Y, Z
Obousměrná opak. nastavení polohy R v osách X, Y, Z 
Doplňkové údaje
Půdorys stroje bez dopravníku
Maximální pracovní výška stroje
Hmotnost stroje
Výška se zásobníkem nástrojů 30 míst
Výška se zásobníkem nástrojů 24 míst
Řídicí systém

Pojezdy
1 300 mm

640 mm 
800 mm

125 – 925 mm
40 m/min
40 m/min

5 m/s2

1 500 × 620 mm
5 × 18 mm × 125 mm

1 350 kg

přímý (lineární absolutní pravítka) 
0,008 mm

0,0034 mm

3 200 × 2 120 mm
3 065 mm

8 300 kg
2 783 mm
2 933 mm

HEIDENHAIN, SINUMERIK, FANUC
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 Vysoká výkonnost

 Vysoká pevnost a tuhost

 Vysoká dynamická a tepelná stabilita

 Dlouhodobá vysoká přesnost

 Vysoká spolehlivost

 Automatická výměna palet (AVP)

OBRÁBĚCÍ CENTRA ZPS
ZPS MCV1680i

Vertikální obráběcí centrum ZPS MCV1680i je vybaveno třemi na sebe kolmými, 
souvisle řízenými osami, které umožňují frézovací, vrtací, vystružovací a zahlubovací 
operace a řezání závitů v obrobcích z oceli, ocelolitiny, litiny a slitin lehkých i barevných 
kovů. Stroj je tvořen dvěma stacionárními odlitky – základnou a stojanem. Na stojanu jsou 
připevněna lineární vedení, po kterých se pohybuje vřeteník ve vertikálním směru. Pracovní 
stůl se pohybuje v podélném směru (osa X) po vedení na křížovém suportu. Křížový suport 
se pohybuje po vedení na základně v příčném směru (osa Y). Všechna vedení jsou tvořena 
lineárními vedeními s valivými jednotkami. Konstrukce skeletu stroje umožňuje její 
obrovské zatížení, stroje jsou proto oblíbené v FSW technologiích, kde je vyžadována vysoká 
přítlačná síla v ose Z.

Pojezdy bez AVP
Osa X (pracovní stůl) 
Osa Y (křížový suport) 
Osa Z (vřeteník)
Vzdálenost čela vřetena od stolu
Maximální pracovní posuv
Rychloposuv
Zrychlení
Stůl
Pracovní plocha
Počet T-drážek × šířka × rozteč
Maximální zatížení
Přesnost (ISO 230-2)
Odměřovací systém v osách X, Y, Z
Obousměrná chyba polohování A v osách X, Y, Z
Obousměrná opak. nastavení polohy R v osách X, Y, Z 
Doplňkové údaje
Půdorys stroje bez dopravníku
Maximální pracovní výška stroje
Hmotnost stroje
Řídicí systém

Pojezdy
1 700 mm

840 mm 
840 mm

110 – 950 mm
30 m/min
30 m/min

3,5 m/s2

1 800 × 780 mm
5 × 18 mm × 160 mm

2 500 kg

přímý (lineární absolutní pravítka)
0,009 mm

0,0034 mm

4 130 × 2 477 mm
3 533 mm
13 800 kg

HEIDENHAIN, SINUMERIK, FANUC

TECHNICKÉ PARAMETRY MCV1680i

VŘETENOVÉ JEDNOTKY
Planetová převodovka
ISO 40, HSK-A80 10 000 ot/min 22,5 / 31,5 kW 244 / 342 Nm
ISO 50    8 000 ot/min 19,5 / 29,3 kW 519 / 779 Nm
ISO 50     8 000 ot/min 29,0 / 43,5 kW  428 / 657 Nm
HSK-100     8 000 ot/min 19,5 / 29,3 kW  519 / 779 Nm
ISO-50     3 500 ot/min 19,5 / 29,3 kW 893 / 1339 Nm
Řemenový převod
ISO 40 12 000 ot/min 19,5 / 29,3 kW   95 / 143 Nm
Elektrovřeteno
ISO 40 15 000 ot/min       25 / 31 kW 160 / 200 Nm
HSK-A63 18 000 ot/min       25 / 31 kW 160 / 200 Nm
HSK-100 14 000 ot/min       25 / 37 kW 160 / 236 Nm 

AUTOMATICKÝ ZÁSOBNÍK NÁSTROJŮ

Počet nástrojů (opce) 24 (48) 30 (60)
Čas výměny nástroje – levý zásobník nástrojů    3,5 s 2,9 s
Čas výměny nástroje – pravý zásobník nástrojů    3,9 s 3,9 s

ISO 50 / CAT 50
BT 50 / HSK-A80

ISO 40 / CAT 40
BT 40 / HSK-A63
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TECHNICKÉ PARAMETRY
OBRÁBĚCÍ CENTRA ZPS

ZPS MCV2080i

MCV2080i

Pojezdy bez AVP
Osa X (pracovní stůl) 
Osa Y (křížový suport) 
Osa Z (vřeteník)
Vzdálenost čela vřetena od stolu
Maximální pracovní posuv
Rychloposuv
Zrychlení
Stůl
Pracovní plocha
Počet T-drážek × šířka × rozteč
Maximální zatížení
Přesnost (ISO 230-2)
Odměřovací systém v osách X, Y, Z
Obousměrná chyba polohování A v osách X, Y, Z
Obousměrná opak. nastavení polohy R v osách X, Y, Z 
Doplňkové údaje
Půdorys stroje bez dopravníku
Maximální pracovní výška stroje
Hmotnost stroje
Řídicí systém

Pojezdy
2 100 mm

840 mm 
840 mm

110 – 950 mm
30 m/min
30 m/min

3,5 m/s2

2 200 × 780 mm
5 × 18 mm × 160 mm

3 000 kg

přímý (lineární absolutní pravítka) 
0,009 mm

0,0034 mm

4 830 × 2 477 mm
3 533 mm
14 600 kg

HEIDENHAIN, SINUMERIK, FANUC
VŘETENOVÉ JEDNOTKY
Planetová převodovka
ISO 40, HSK-A80 10 000 ot/min 22,5 / 31,5 kW 244 / 342 Nm
ISO 50    8 000 ot/min 19,5 / 29,3 kW 519 / 779 Nm
ISO 50     8 000 ot/min 29,0 / 43,5 kW  428 / 657 Nm
HSK-100     8 000 ot/min 19,5 / 29,3 kW  519 / 779 Nm
ISO-50     3 500 ot/min 19,5 / 29,3 kW 893 / 1339 Nm
Řemenový převod
ISO 40 12 000 ot/min 19,5 / 29,3 kW   95 / 143 Nm
Elektrovřeteno
ISO 40 15 000 ot/min       25 / 31 kW 160 / 200 Nm
HSK-A63 18 000 ot/min       25 / 31 kW 160 / 200 Nm
HSK-100 14 000 ot/min       25 / 37 kW 160 / 236 Nm 

AUTOMATICKÝ ZÁSOBNÍK NÁSTROJŮ

Počet nástrojů (opce) 24 (48) 30 (60)
Čas výměny nástroje – levý zásobník nástrojů    3,5 s 2,9 s
Čas výměny nástroje – pravý zásobník nástrojů    3,9 s 3,9 s

ISO 50 / CAT 50
BT 50 / HSK-A80

ISO 40 / CAT 40
BT 40 / HSK-A63

 Vysoká výkonnost

 Vysoká pevnost a tuhost

 Vysoká dynamická a tepelná stabilita

 Dlouhodobá vysoká přesnost

 Vysoká spolehlivost

 Automatická výměna palet (AVP)

Vertikální obráběcí centrum ZPS MCV2080i je vybaveno třemi na sebe kolmými, 
souvisle řízenými osami, které umožňují frézovací, vrtací, vystružovací a zahlubovací 
operace a řezání závitů v obrobcích z oceli, ocelolitiny, litiny a slitin lehkých i barevných 
kovů. Stroj je tvořen dvěma stacionárními odlitky – základnou a stojanem. Na stojanu jsou 
připevněna lineární vedení, po kterých se pohybuje vřeteník ve vertikálním směru. Pracovní 
stůl se pohybuje v podélném směru (osa X) po vedení na křížovém suportu. Křížový suport 
se pohybuje po vedení na základně v příčném směru (osa Y). Všechna vedení jsou tvořena 
lineárními vedeními s valivými jednotkami. Konstrukce skeletu stroje umožňuje její 
obrovské zatížení, stroje jsou proto oblíbené v FSW technologiích, kde je vyžadována vysoká 
přítlačná síla v ose Z.
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HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA
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 Vysoká výkonnost

 Vysoká pevnost a tuhost

 Vysoká dynamická a tepelná stabilita

 Dlouhodobá vysoká přesnost

 Vysoká spolehlivost

Horizontální obráběcí centrum ZPS MCH630i je vysoce produktivní stroj pro 
komplexní třískové obrábění forem, zápustek a součástí plochého nebo skříňového tvaru 
z oceli, šedé litiny a slitin lehkých kovů upnutých na pracovní paletě. Umožňuje provádět 
frézovací operace ve třech na sebe kolmých souřadnicových osách X, Y, Z a vrtací, 
vyvrtávací, vystružovací a závitovací operace i použití závitovacích hlaviček bez vyrovná-
vacího pouzdra (RIGID TAPPING) v ose Z. Otočný stůl (osa B) umožňuje obrábění součástí 
z více stran na jedno upnutí.  Rozměry upínací plochy jsou 630 x 630 mm.

Pracovní pojezd
Osa X, Y, Z 
Osa B – polohování stolu
Pracovní stůl – paleta
Rozměr palety 
Zatížení palety 
Max. rozměry dílce – průměr × výška 
Výška pracovní plochy palety nad podlahou 
Min. vzdálenost čela vřetena od osy stolu 
Min. vzdálenost osy vřetena od plochy stolu 
Max. krouticí moment osy B 
Posuvy
Pracovní posuv / rychloposuv v osách X, Y, Z
Zrychlení v osách X, Y, Z 
Přesnost dle ISO 230-2
Odměřovací systém v osách X, Y, Z, B 
Obousměrná chyba polohování A v osách X, Y, Z
Obousměrná chyba polohování A v ose B
Obousměrná opakovatelnost nastavení polohy R v osách X, Y, Z
Obousměrná opakovatelnost nastavení polohy R v ose B  
Zásobník nástrojů
Počet nástrojů
Čas výměny nástroje 
Automatický výměník palet
Počet palet
Čas výměny palety)
Doplňkové údaje
Hmotnost stroje 
Řídicí systém

TECHNICKÉ PARAMETRY

750 × 700 × 770 mm
360 °

630 × 630 mm
800 kg

Ø 750 × 800 mm
1 100 mm

130 mm
50 mm

2 165 Nm

50/50 m/min
5 m/s2

přímý
0,008 mm
6 arc sec

0,0034 mm
2 arc sec

56, 76, 96
3,5 s

2
10 s

17 000 kg
SIEMENS, HEIDENHAIN, FANUC

MCH630i

*volitelné vybaveníVŘETENOVÉ JEDNOTKY
Planetová převodovka
ISO-50    8 000 ot/min 20/30 kW  306/458 Nm
Elektrovřeteno
HSK-A63 18 000 ot/min*       25 / 31 kW 160 / 200 Nm
HSK-A100 14 000 ot/min*       25 / 37 kW 160 / 236 Nm 

OBRÁBĚCÍ CENTRA ZPS
ZPS MCH630i
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OBRÁBĚCÍ CENTRA ZPS
ZPS MCH800i

Horizontální obráběcí centrum ZPS MCH800i je vysoce produktivní stroj určený 
především pro výrobu forem v lisařském, plastikářském, automobilovém i leteckém 
průmyslu. Svým konstrukčním řešením je vhodný pro obrábění složitých, přesných, 
prostorových tvarů jak v tříosém, tak v pětiosém obrábění. Typickými výrobky jsou formy 
pro výrobu lisovacích a tvářecích nástrojů, zápustek pro kování nebo forem pro 
vstřikování umělých hmot, různých zařízení pro tváření plastů a pryží a jiné tvarově 
složité strojní výrobky. Velký prostor pro využití stroje leží rovněž i v oblasti nástrojařství 
a konvenční výroby, tj. klasické frézování, vrtání, zahlubování a vystružování otvorů, 
řezání a frézování závitů. Stroj vzhledem k vysoké dynamice, velmi vysoké tuhosti
a tlumicím vlastnostem konstrukce umožňuje využití výhod HSC technologie.

 Vysoká výkonnost

 Vysoká pevnost a tuhost

 Vysoká dynamická a tepelná stabilita

 Dlouhodobá vysoká přesnost

 Vysoká spolehlivost

 Možnost sklopně otočného stolu

TECHNICKÉ PARAMETRY MCH800i

Pojezdy
Osa X (stojan) 
Osa Y (vřeteník) 
Osa Z (stůl) 
Max. pracovní posuv 
Rychloposuv 
Zrychlení 
Otočný stůl s paletou
Rozměry palety 
Rozsah otáčení
Max. zatížení palety 
Max. rozměr obrobku (průměr × výška)
Čas výměny palety
Vzdálenost čela vřetena od osy otočného stolu 
Vzdálenost osy vřetena od upínací plochy palety 
Vzdálenost pracovní palety od podlahy
Přesnost dle ISO 230-2
Odměřovací systém v osách X, Y, Z
Obousměrná chyba polohování A v osách X, Y, Z
Obousměrná chyba polohování A v ose B
Obousměrná opakovatelnost nastavení polohy R v osách X, Y, Z
Obousměrná opakovatelnost nastavení polohy R v ose B
Zásobník nástrojů
Počet míst v zásobníku
Čas výměny nástroje
Doplňkové údaje
Hmotnost stroje 
Řídicí systém

1 000 mm
1 050 mm
1 200 mm
50 m/min
50 m/min

5 m/s2

800 × 800 mm
360 °

2 500 kg
Ø 1 100 × 1 300 mm

20 s
100 – 1 300 mm

70 – 1 120 mm
1 250 mm

přímý
0,008 mm
6 arc sec

0,0034 mm
2 arc sec

56, 76, 96
3,5 s

31 000 kg
SIEMENS, HEIDENHAIN, FANUC

*volitelné vybaveníVŘETENOVÉ JEDNOTKY
Planetová převodovka
ISO-50    8 000 ot/min 28/43 kW  342/526 Nm
ISO-50    4 500 ot/min* 17/25 kW  893/1 313 Nm
Elektrovřeteno
HSK-A63 18 000 ot/min*       25/31 kW 160 / 200 Nm
HSK-A100 14 000 ot/min*       25/37 kW 160 / 236 Nm 
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 Vysoká výkonnost

 Vysoká pevnost a tuhost

 Vysoká dynamická a tepelná stabilita

 Dlouhodobá vysoká přesnost

 Vysoká spolehlivost

 Možnost sklopně otočného stolu

TECHNICKÉ PARAMETRY MCH1000i

*volitelné vybaveníVŘETENOVÉ JEDNOTKY
Planetová převodovka
ISO-50    8 000 ot/min 28/43 kW  342/526 Nm
ISO-50    4 500 ot/min* 17/25 kW  893/1 313 Nm
Elektrovřeteno
HSK-A63 18 000 ot/min*       25/31 kW 160 / 200 Nm
HSK-A100 14 000 ot/min*       25/37 kW 160 / 236 Nm 

Pracovní pojezd
Osa X (stojan)
Osa Y (vřeteník)
Osa Z (stůl)
Max. pracovní posuv
Rychloposuv
Zrychlení
Otočný stůl s paletou
Rozměry palety
Rozsah otáčení
Max. zatížení palety 
Max. rozměr obrobku (průměr × výška)
Čas výměny palety 
Vzdálenost čela vřetena od osy otočného stolu 
Vzdálenost osy vřetena od upínací plochy palety 
Vzdálenost pracovní palety od podlahy
Přesnost dle ISO 230-2
Odměřovací systém v osách X, Y, Z
Obousměrná chyba polohování A v osách X, Y, Z
Obousměrná chyba polohování A v ose B
Obousměrná opakovatelnost nastavení polohy R v osách X, Y, Z
Obousměrná opakovatelnost nastavení polohy R v ose B
Zásobník nástrojů
Počet míst v zásobníku
Čas výměny nástroje
Doplňkové údaje
Hmotnost stroje 
Řídicí systém

1 400 mm
1 050 mm
1 200 mm
50 m/min
50 m/min

5 m/s2

1 000 × 1 000 mm
360 °

2 500 kg
Ø 1 400 × 1 300 mm

20 s
200 – 1 400 mm
70 – 1 120 mm

1 250 mm

přímý
0,008 mm
6 arc sec

0,0034 mm
2 arc sec

56, 76, 96
3,5 s

33 500 kg
SIEMENS, HEIDENHAIN, FANUC

Horizontální obráběcí centrum ZPS MCH1000i je vysoce produktivní stroj určený 
především pro výrobu forem v lisařském, plastikářském, automobilovém i leteckém 
průmyslu. Svým konstrukčním řešením je vhodný pro obrábění složitých, přesných, 
prostorových tvarů jak v tříosém, tak v pětiosém obrábění. Typickými výrobky jsou formy 
pro výrobu lisovacích a tvářecích nástrojů, zápustek pro kování nebo forem pro 
vstřikování umělých hmot, různých zařízení pro tváření plastů a pryží a jiné tvarově 
složité strojní výrobky. Velký prostor pro využití stroje leží rovněž i v oblasti nástrojařství 
a konvenční výroby, tj. klasické frézování, vrtání, zahlubování a vystružování otvorů, 
řezání a frézování závitů. Stroj vzhledem k vysoké dynamice, velmi vysoké tuhosti
a tlumicím vlastnostem konstrukce umožňuje využití výhod HSC technologie.

OBRÁBĚCÍ CENTRA ZPS
ZPS MCH1000i



6

PORTÁLOVÁ MULTIFUNKČNÍ
OBRÁBĚCÍ CENTRA



Portálová multifunkční obráběcí centra typu horní gantry, umožňující komplexní obrábění prostorově složitých a technologicky náročných obrobků, 
kombinovaných tvarů jak v pětiosém frézování, tak v plnohodnotných soustružnických operacích. Centra jsou vysoce produktivní stroje se širokým 
uplatněním při obrábění složitých prostorových tvarů ve třech nebo v pěti osách. Vzhledem k vysoké dynamice, velmi vysoké tuhosti a tlumicím 
vlastnostem konstrukce stroje umožňují využití výhod HSC technologie. Stroje typu horní gantry mají vřeteno uloženo v motorové vřetenové 
jednotce zabudované do smykadla. Veškeré pohyby stroje jsou realizovány prostřednictvím lineárního vedení s valivými elementy. Odměřování 
polohy v osách X, Y, Z je prováděno přímo absolutními odměřovacími jednotkami.

ZPS MCG810i | ZPS MCG820i | ZPS MCG1000i | ZPS MCG2318i | ZPS MCG INFINITY (3022/5022/7022...)
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OBRÁBĚCÍ CENTRA ZPS
ZPS MCG810i

TECHNICKÉ PARAMETRY MCG810i

*volitelné vybavení

*volitelné vybavení

VŘETENOVÉ JEDNOTKY
Elektrovřeteno
ISO 40 15 000 ot/min         31 kW 200 Nm
HSK-A63 18 000 ot/min*       31 kW 200 Nm
HSK-T100 12 000 ot/min*       30 kW 143 Nm
HSK-A100 14 000 ot/min*       37 kW 236 Nm

DVOUOSÝ SKLOPNĚOTOČNÝ STŮL
Upínací plocha stolu   Ø 600 mm / 800 mm*
Rychlost otáčení   100 min-1 / 400 min-1*
Rozsah osy A/C   +-95 ° / 360 °
Maximální hmotnost dílce    560 kg

Pracovní pojezd
Osa X – křížový suport
Osa Y – příčník
Osa Z – smykadlo
Pracovní stůl
Pracovní plocha
Počet T-drážek
Rozměr drážek – druhá drážka zprava
– ostatní drážky
Rozteč drážek
Maximální zatížení
Vzdálenosti
Čelo vřetena od stolu

Posuvy v osách X , Y , Z
Max. pracovní posuv
Rychloposuv
Maximální zrychlení os
Automatický zásobník nástrojů
Počet nástrojů v zásobníku
Čas výměny nástroje (nástroj – nástroj)
Maximální průměr nástroje
– při obsaz. sousedních místech v zásobníku
– při neobsaz. sousedních místech v zásob.
Maximální délka nástroje
Maximální hmotnost nástroje včetně držáku
Řídicí systém

1 000 mm
800 mm
600 mm

1 200 × 1 000 mm
11

18H7 mm
18H8 mm

100 mm
3 000 kg

elektrovřeteno dvouosá CNC hlava
150 – 750 mm 65 – 665 mm

40 m/min
40 m/min

5 m/s2

30 (až 130)
3,5 s

80 mm
115 mm
250 mm

8 kg
HEIDENHAIN, SIEMENS, FANUC

 Vysoká přesnost při obrábění

 Snadné nakládání velkých dílců

 Příznivý poměr – plocha stroje/velikost obrobku

 Obrábění ve 3 – 5 osách

 Využití HSC technologie

Konstrukce stroje ZPS MCG810i je tvořena portálem typu horní gantry, jehož rám se 
skládá ze dvou bočnic, pevně spojených se základnou. Jedná se o vysoce produktivní 
stroj určený především pro výrobu forem v lisařském, plastikářském, automobilovém
i leteckém průmyslu. Svým konstrukčním řešením je vhodný pro obrábění složitých, 
přesných, prostorových tvarů jak v tříosém, tak v pětiosém obrábění. Velký prostor pro 
využití stroje leží rovněž i v oblasti nástrojařství a konvenční výroby, tj. klasické 
frézování, vrtání, zahlubování a vystružování otvorů, řezání a frézování závitů. Stroje 
vybavené otočným stolem a soustružnickou vřetenovou jednotkou umožňují provádět 
také soustružnické operace, jako např. soustružení vnějších a vnitřních ploch, čelní 
soustružení, soustružení vnějších a vnitřních závitů atd.
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TECHNICKÉ PARAMETRY
OBRÁBĚCÍ CENTRA ZPS

ZPS MCG820i

MCG820i

*volitelné vybavení

*volitelné vybavení

 Vysoká přesnost při obrábění

 Snadné nakládání velkých dílců

 Příznivý poměr – plocha stroje/velikost obrobku

 Obrábění ve 3 – 5 osách

 Využití HSC technologie

ZPS MCG820i je vertikální frézovací centrum typu horní gantry se dvěma samostatnými, 
odnímatelnými stoly nebo jedním pevným a jedním otočným stolem ve společném, 
případně rozděleném pracovním prostoru. Svým konstrukčním řešením je vhodný pro 
obrábění složitých, přesných, prostorových tvarů jak v tříosém, tak v pětiosém obrábění. 
Velký prostor pro využití stroje leží rovněž i v oblasti nástrojařství a konvenční výroby,
tj. klasické frézování, vrtání, zahlubování a vystružování otvorů, řezání a frézování závitů. 
Stroje vybavené otočným stolem a soustružnickou vřetenovou jednotkou umožňují 
provádět také soustružnické operace, jako např. soustružení vnějších a vnitřních ploch, 
čelní soustružení, soustružení vnějších a vnitřních závitů atd.

DVOUOSÁ CNC HLAVA  Vřeteno *
Maximální výkon   23 kW
Maximální krouticí moment   72 Nm
Maximální otáčky   18 000 ot/min
Upínací kužel   HSK-A63

VŘETENOVÉ JEDNOTKY
Elektrovřeteno
ISO 40 15 000 ot/min         31 kW 200 Nm
HSK-A63 18 000 ot/min*       31 kW 200 Nm
HSK-T100 12 000 ot/min*       30 kW 143 Nm
HSK-A100 14 000 ot/min*       37 kW 236 Nm

Pracovní pojezd
Osa X – křížový suport
Osa Y – příčník
Osa Z – smykadlo
Pracovní stůl
Pracovní plocha
Počet T-drážek
Rozměr drážek – druhá drážka zprava
– ostatní drážky
Rozteč drážek
Maximální zatížení
Posuvy v osách X , Y , Z
Max. pracovní posuv
Rychloposuv
Maximální zrychlení os 
Automatický zásobník nástrojů
Počet nástrojů v zásobníku
Čas výměny nástroje (nástroj – nástroj)
Maximální průměr nástroje
– při obsaz. sousedních místech v zásobníku
– při neobsaz. sousedních místech v zásob.
Maximální délka nástroje
– stroj s elektrovřetenem HSK63, HSK100
– stroj s elektrovřetenem ISO 40 
– stroj s dvouosou CNC hlavou
Maximální hmotnost nástroje včetně držáku HSK100 / HSK63
Řídicí systém

1 000 mm
1 800 mm

600 mm

1 200 × 2 000 mm
2×11

18H7 mm
18H8 mm

100 mm
3 000 + 3 000 kg

40 m/min
40 m/min

5 m/s2

50 (až 130)
8 s

110 mm
160 mm

380 mm
355 mm
240 mm

15 kg / 8 kg
HEIDENHAIN, SIEMENS, FANUC
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OBRÁBĚCÍ CENTRA ZPS
ZPS MCG1000i

ZPS MCG1000i je multifunkční obráběcí centrum typu horní gantry, umožňující 
komplexní obrábění prostorově složitých a technologicky náročných obrobků, kombino-
vaných tvarů jak v pětiosém frézování, tak v plnohodnotných soustružnických operacích.
Centrum umožňuje provádět frézovací operace v pěti osách, a to ve třech na sebe 
kolmých souřadnicových osách X, Y, Z a rotační ose C - sklopně otočný stůl s vestavným 
momentovým motorem umožňující operace soustružení a sklopné ose B - sklopně 
otočný stůl s vestavnými momentovými motory.
Jedná se o vysoce produktivní stroj, který se vyznačuje vysokou dynamickou a tepelnou 
stabilitou a vysokou přesností obrábění. Přímé odměřování ve všech osách je součástí 
základního vybavení.

 Multifunkční 3 až 6osé řešení

 Technologie frézování a soustružení

 Pevný nebo otočný stůl

 Vysoká dynamika a tepelná stabilita

 Plně symetrický skelet stroje

 Uložení smykadla typu box in box

 Vysoká přesnost při obrábění

TECHNICKÉ PARAMETRY ZPS MCG1000i

Pojezdy
Pojezd v ose X
Pojezd v ose Y
Pojezd v ose Z
OSA B:
OSA C:
Posuvy
Rychloposuv X, Y, Z
Max. pracovní posuv X, Y, Z
Zrychlení
Sklopně otočný stůl Ø 1 000 mm
Pracovní plocha
Max. rozměr dílce (průměr x výška)
Max. zatížení stolu (α=±0°) frézování / soustružení
Max. zatížení stolu (α=±90°)
Vzdálenost čela vřetena od desky stolu
Osa stolu
Max. krouticí moment
Max. Mk S1 / S6-40%
Max. otáčky pro soustružení
Zásobník nástrojů
Počet míst v zásobníku HSK63 / HSK100
Max. průměr nástroje HSK63 / HSK100
Max. průměr nástroje s vynecháním místa
Max. délka nástroje
Max. hmotnost nástroje HSK63 / HSK100
Čas výměny nástroje
Řídicí systém

1 200 mm
1 000 mm

700 mm
-120/+30°

360°

60 m/min
60 m/min

5 m/s2

Ø 1 000 mm
Ø 1 000 x 550 mm

1 100 / 700 kg
600 kg

50-750 mm

Osa B (naklápěcí osa) Osa C (rotační osa)
2x2 139 / 2x3 413 Nm 1 580 / 2 080 Nm
50 ot/min 800 ot/min

50 (100) / 30 (60)
80 / 110 mm

160 mm
380 mm

8 / 15 kg
2,3 s

HEIDENHAIN, SIEMENS, FANUC

VŘETENOVÉ JEDNOTKY
Vřeteno – frézování
HSK-A63    18 000 ot/min 25/31 kW   160/200 Nm
HSK-A100    14 000 ot/min 25/37 kW   160/236 Nm
Vřeteno – frézování/soustružení
HSK-T100 12 000 ot/min       25/30 kW 119/143 Nm
HSK-T100 10 000 ot/min       48/71 kW 300/452 Nm



U strojů vybavených automatickým výměníkem palet pro dvě a více palet je umožněno 
provádět upínání, odepínání i měření obrobku na paletě mimo pracovní prostor stroje, zatímco 
obrobek upnutý na druhé paletě je obráběn. To podstatně zvyšuje produktivitu práce. Výměna 
palet probíhá v automatickém cyklu po tom, co obsluha uvolní paletu k výměně. Přesouvání 
palet je prováděno pomocí unašeče s otočnou vidlicí pohybujícího se po dvojici lineárních 
vedení přes ozubený převod. Posuv palet z odkládací stanice k unašeči je pomocí  předepnuté 
kuličkové matice, která je přesouvána pomocí kuličkového šroubu poháněného střídavým 
motorem s digitálním řízením.
Stroj je vybaven automatickým otevíráním dveří z paletizace do stroje. 

U PALETIZACE JSOU MOŽNÉ VARIANTY:
• Seřizovací stanice + stroj (2 palety)
• Seřizovací stanice + 1 odkládací stanice + stroj (3 palety)
• Seřizovací stanice + 2 odkládací stanice + stroj (4 palety)

AUTOMATICKÁ VÝMĚNA PALET ZPS MCG1000i

Rozměr obrobku
Hmotnost obrobku
Rozměr palety
Čas přesunutí paleta/paleta

Ø 1 000 × 400 mm
400 kg
630 × 630 mm
25 s

17
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OBRÁBĚCÍ CENTRA ZPS
ZPS MCG2318i

TECHNICKÉ PARAMETRY MCG2318i

Pracovní pojezdy

Osa X – příčník
Osa Y – křížový suport 
Osa Z – smykadlo
Posuvy
Pracovní posuvy v osách X, Y, Z
Rychloposuv v osách X, Y, Z
Zrychlení v osách X, Y, Z
Vzdálenosti
Čelo vřetena od stolu mm
Pracovní stůl od podlahy
Zásobník nástrojů
Počet míst v zásobníku
Čas výměny nástroje  
Pevný stůl
Maximální zatížení stolu
Počet T-drážek × šířka
Rozteč T-drážek
Otočný stůl – frézování
Max. zatížení stolu
Max. rychlost otáčení
Otočný stůl – soustružení
Max. zatížení stolu
Max. rychlost otáčení
Parametry CNC hlavy (osa B)
Rozsah osy B
Rychlost naklápění osy B
Maximální krouticí moment
Řídicí systém

3osá verze 5osá verze* 5–6osá verze*
vřet. jednotka  1osá hlava  2osá hlava
pevný stůl  integrovaný  pevný stůl /
  otočný stůl   integrovaný ot. stůl
2 300 mm  2 300 mm  2 300 mm 
1 500 mm  1 400 mm  1 400 mm 
1 050 mm  1 050 mm  1 050 mm 

50 m/min 50 m/min 50 m/min
50 m/min 50 m/min 50 m/min
  5 m/s2   5 m/s2 5 m/s2

+200 až +1 250  −30 až +1 020  max. 920
805 mm 805 mm 805 mm

50
3,5 s

2 520 × 1 600 mm
15 000 kg

12 × 18 H12
125 mm

Ø 1 800 mm
10 000 kg
50 ot/min

Ø 1 800 mm
5 000 kg

250 ot/min

+110 / −110 °
60 ot/min
1 000 Nm

SIEMENS, HEIDENHAIN, FANUC

VŘETENOVÉ JEDNOTKY (shodné pro MCG2318i a MCG3022i) 

3 – 4osé stroje bez výměny hlav
HSK-A63  18 000 ot/min 25 / 31 kW 160 / 200 Nm
HSK-A100  14 000 ot/min 25 / 37 kW 160 / 236 Nm
HSK-T100*  12 000 ot/min 25 / 30 kW 119 / 143 Nm
HSK-T100**  10 000 ot/min 27 / 31 kW 130 / 150 Nm

* soustr. zpevnění 690 Nm / ** soustr. zpevnění 1000 Nm

Portálové obráběcí centrum ZPS MCG2318i je představitelem řady portálových 
obráběcích center z produkce TAJMAC-ZPS. Konstrukce stroje je tvořena portálem typu 
horní gantry, jehož rám se skládá ze dvou bočnic a základny. Bočnice a základna 
otočného stolu nebo pevný stůl jsou uloženy na stavitelných klínech a jsou připevněny
k betonovému základu pomocí kotevních šroubů. Po horní straně bočnic se v podélném 
směru pohybuje příčník (osa X). V příčníku se pohybují křížové saně se svislým suportem 
(tzv. box in box) v příčném směru (osa Y). Svislý suport se pohybuje ve vertikálním 
směru (osa Z) a může být osazen různými typy hlav s elektrovřetenem, fixním 
elektrovřetenem nebo soustružnickým adaptérem.

 Multifunkční 3 až 6osé řešení

 Technologie frézování a soustružení

 Pevný nebo otočný stůl

 Vysoká dynamika a tepelná stabilita

 Plně symetrický skelet stroje

 Uložení smykadla typu box in box

 Vysoká přesnost při obrábění
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Portálové obráběcí centrum ZPS MCG3022i je představitelem řady multiprofesních 
obráběcích center z produkce TAJMAC-ZPS. Konstrukce stroje je tvořena portálem typu 
horní gantry, jehož rám se skládá ze dvou sad bočnic a základny. Bočnice a základna 
otočného stolu nebo pevný stůl jsou uloženy na stavitelných klínech a jsou připevněny
k betonovému základu pomocí kotevních šroubů. Po horní straně bočnic se v podélném 
směru pohybuje příčník (osa X). V příčníku se pohybují křížové saně se svislým suportem 
(tzv. box in box) v příčném směru (osa Y). Svislý suport se pohybuje ve vertikálním 
směru (osa Z) a může být osazen různými typy hlav s elektrovřetenem, fixním 
elektrovřetenem nebo soustružnickým adaptérem.

 Multifunkční 3 až 6osé řešení

 Technologie frézování a soustružení

 Pevný nebo otočný stůl

 Vysoká dynamika a tepelná stabilita

 Plně symetrický skelet stroje

 Uložení smykadla typu box in box

 Vysoká přesnost při obrábění

TECHNICKÉ PARAMETRY MCG3022i

TYP STROJE MCG3022i
Pojezdy
Osa X
Osa Y (křížové saně)
Osa Z (svislý suport)
Osa B CNC hlava
Osa C otočný stůl
Posuvy
Pracovní posuvy v osách X, Y, Z
Rychloposuv v ose X, Y, Z
Zrychlení X, Y, Z  
Posuv osa B, CNC hlava
Otáčky otoč. stolu v režimu vřetena
Otáčky otoč. stolu v režimu C osy 
Rozměry 
Otočný stůl / pevná upínací deska
Vzdálenosti
Čelo vřetena od stolu
Upínací plocha od podlahy
Osa vřetena od upínací plochy (B=90)
Max. rozměr mezi bočnicemi/oběžný průměr
Max. rozměr mezi kryty v ose X
Max. rozměr upínací plochy a horních krytů Z
Zásobník nástrojů
Počet míst v zásobníku HSK63 / HSK100 (opce)
Čas výměny nástroje
Řídicí systém

5osý 3osý

3 000 mm 3 000 mm
2 250 mm 2 250 mm
1 050 mm 1 250 mm
+- 110 mm 
360 mm 

40, 40, 50 m/min 40, 40, 50 m/min
40, 40, 50 m/min 40, 40, 50 m/min
3, 3, 5 m/s2 3, 3, 5 m/s2

60 m/min 
250 m/min 
50 m/min 

ø 2 100 mm 4 000 × 2 000 mm

+120 až +1 170 mm +530 až +1 780 mm
820 mm 610 mm
500 mm 
3 010 / 2 950 mm 3 010 mm
5 000 mm 5 000 mm
1 650 mm 1 860 mm

50 (128) 50 (128)
3,5 s 3,5 s

SIEMENS, HEIDENHAIN, FANUC

VŘETENOVÉ JEDNOTKY (shodné pro MCG2318i a MCG3022i) 

5 – 6osé stroje s výměnnou hlavou CYTEC M21
HSK-A63  18 000 ot/min 21 / 27 kW 100 / 130 Nm
HSK-A100  12 000 ot/min 34 / 42 kW 160 / 200 Nm
HSK-T100  12 000 ot/min 42 / 53 kW 200 / 250 Nm
HSK-T100*  10 000 ot/min 27 / 31 kW 130 / 150 Nm

* soustr. zpevnění 2000 Nm

OBRÁBĚCÍ CENTRA ZPS
ZPS MCG3022i
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