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CME:n uusi, vuonna 2006 
valmistunut moderni 
teh das sijaitsee Guipuz-

coassa. 12 000 m2 tehtaassa val-

CME pitkäjyrsinkoneet täydentämään 
Makrum Oy:n tuotevalikoimaa

mistuu vuosittain n. 110 kpl ko-
neita liikevaihdon ollessa yli 30 
miljoonaa euroa. Tehtaalla on 
käy tössä sertifioitu laatujärjestel-

mä. 80 prosenttia myynnistä tu-
lee Espanjan ulkopuolelta suun-
tautuen eri puolelle maailmaa.

Viime aikoina koneita on 

toi mitettu paljon tuulivoimala-
teollisuuteen ja öljyteollisuu-
teen perinteisten konepaja- ja 
ase teollisuuden lisäksi mm. Sau-
di-Arabiaan, Venäjälle, Turkkiin, 
Thaimaahan ja Kiinaan. 

Tuotannosta n. 80 % on FS-
sarjan koneita, joka on liikkuva-
pöytäinen malli, jossa on vakio-
na lineaarijohteet kaikilla akse-
leilla. Koneissa on vakiona ma-
nuaalinen yleisjyrsinpää, myös 
automaattinen jyrsinpää saata-
villa. Automaattipää on varustet-
tu omalla servomoottorila, sa-
moin ZF-vaihteisto on vakiona. 
CME valmistaa itse jyrsinpäänsä 
mikä mahdollistaa nopeat vara-
osatoimitukset mahdollisten rik-
kotapausten varalta.  FS-sarjan 
koneet voidaan varustaa pyörö-
pöydällä halk. 800 mm:n saakka, 
jolloin mahdollisuus neljä- tai vii-
siakseliseen koneistukseen. 

Ohjausvaihtoehdot Heiden-
hain, Siemens tai Fagor. Vakioka-
ranopeus on 4000 rpm, optiona 
saatavana 5000 rpm. Koneessa 
on tukeva puomi, joka on aina 
1000 mm matkalta tuettuna pyl-

CME on voimakkaasti kasvava espanjalainen 

työstökonevalmistaja, joka on keskittynyt 

pitkäjyrsinkoneisiin, sekä pöytä- että 

liikkuvapylväisiin malleihin.
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vääseen. 24-paikkainen työkalu-
vaihtaja vakiona.

Liikkuvapylväiset MP-, FCL-, 
MB- ja MQ-mallit tarjoavat X-
liikettä aina 20 000 mm asti, se-
kä MB ja MQ pystyliikettä aina 
4000 mm asti. Koneet on tarkoi-
tettu järeään koneistukseen ja 
ne voidaan räätälöidä useilla op-
tioilla asiakkaan tarpeita varten. 
FCL-, MB- ja MQ-malleissa pyö-
röpöydät ovat max. 2500 x 2500 
mm, kantavuus aina 25 tonniin 
asti. Ne voidaan varustaa omilla 
johteilla, jolloin koneiden käyttö 
on mahdollisimman monipuolis-
ta. Mahdollisuus myös sor va us-
pöytään (280 rpm max. mo-
mentti 3000 Nm). Monissa työ-
kappaleissa ei tarvitse erikseen 
käyttää kappaletta sorvilla, vaan 
koko koneistus onnistuu yhdellä 
koneella. 

MB- ja MQ-malleissa on 
kaksoiskuularuuvit myös pysty-
akselilla ja niissä on mahdolli-
suus myös automaattipinoliin, 
max. liike 700 mm ja max. hal-
kaisija 150 mm. Puomin liike on 
rajoitettu automaattista pinoo-
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lia käytettäessä 1000 mm:iin. 
Myös automaattinen jyrsinpään 
vaihto onnistuu lisävarusteena. 
Työkalumakasiinin maksimikoko 
on 105 työkalupaikkaa. ■
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