
EXPERIENCE THE NEW TECHNOLOGY
Gyártásra tervezve!
Üdvözöljük a HYUNDAI WIA  Világában!

Hyundai WIA a világ egyik vezető autóalkatrész-gyártója.

A szerszámgépeinket a koreai Hyundai fejlesztette ki a vállalat autógyártási tapasztalatait felhasználva.
A járműveink minősége a Hyundai Wia szerszámgépeink minősége.
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KÖSZÖNTŐ

KEDVES OLVASÓINK, 
PARTNEREINK!

Ismét szeretettel köszöntöm Önöket a GRINTECH Kft. Fémipari
Megoldások Magazin második számának hasábjain.

Jelen kiadvány mára már hagyomány teremtően mutatja be filozófiánkat,
az általunk képviselt technológiákat, és a 2020. év technológiai
újdonságait, 2021. év várható eseményeit.

Magunk mögött tudhatjuk a mind gazdaságilag, mind lelkileg nehéz
2020-as évet és a nehéz időszak után új lehetőségekre nyitottan állunk a
2021-es év elé.

Hosszú távon azonban nem szabad számolnunk a járvány okozta negatív
hatásokkal, hiszen minden válság után egy fellendülési szakasz jön,
melyre ha kellően fel tud készülni egy vállalat, sokkal nagyobb
lehetőséget tartogat számára, mint egy folyamatosan sikeres időszak. A
fejlődéshez kellenek az új kihívások.

A GRINTECH Kft. - mint a magyarországi kizárólagos HYUNDAI WIA
márkakereskedő - szakemberei idén is Önökért dolgoznak.

Szeretnénk azokat a tapasztalatokat átadni Olvasóinknak, melyet a világ
élvonalbeli szerszámgépgyártója a HYUNDAI WIA technológiai
irányzatai és újdonságai inspiráltak. További témáink az üzleti ötletek és
innovatív megoldások köré épülnek majd, de nem felejtkezünk meg az
autósport érintettségünkről sem. Bemutatjuk a Hyundai Motorsport idei
pilótáinak névsorát.

Kellemes időtöltést kívánunk!

Csányi Éva
Operatív koordinátor
GRINTECH KFT.
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ÚJ TERMÉKEINK
HD-SY SZÉRIA

Csúszóvezetékes 
esztergaközpont Y-
tengellyel  

A HYUNDAI WIA 
szerszámgépek gyártója 
büszkén mutatja be legújabb 
fejlesztését a HD-SY szériát.  

• Kiváló rezgéselnyelő
szánszerkezet, a tökéletes 
felületért. 

• Új eljárással tervezett 
speciális alkatrészeknek 
köszönhetően kizárható a 
hőtágulási pontatlanság.

• Az ékalakban kialakított Y-
tengelyre szerelt BMT-55P 
szabvány szerinti igen 
merev szerszám 
csatlakoztatásra kiépített 
revolverfej összetett 
megmunkálásokat is 
lehetővé teszi. 

FANUC 0i-PLUS

A Touch-type 15” érintőképernyős, 
nagyméretű monitorvezérlő egyesíti a gépek 
maximális termelékenységét, és a gépkezelés 
kényelmét.

• Standard az „AICC 200 block”
• Standard az „Smart Guide-i”
• Smart Guide-i új kezelőfelület mellett a 

konvencionális FANUC felület is elérhető. 
• Regisztrálható programok száma alapból: 

1000 db

http://www.grintech.hu/


TECHNOLÓGIA
ÚJ TERMÉKEINK
SE2200

Széleskörben 

használható, Nagy 

sebességű kompakt 

CNC esztergaközpont. 

Kompakt, öntött vas 

gépváz döntött (30°) 

ágyszerkezettel.

Nagyteljesítményű linear

vezetékek az összes 

tengelyen. (Gyorsjárat: 

X/Z: 30/36 m/perc)

• Újra optimalizált szíjhajtású ellenorsó 

a teljesítmény és teherbírás 

szolgálatában. 

• Kezelői és programtámogatott 

szinkronizált fordulatos munkadarab 

átadás az ellenorsóra. 

Az összetett tervezésnek köszönhetően 

• Megnövelték a szerszámbefogadó képességet

• Csökkentették a gép magasságát, hogy megőrizzék az ágy merevségét 

még nagy sebességű megmunkáláskor is. 



TECHNOLÓGIAÚJ TERMÉKEINK
LF2600II/MII

„Front Loading” típusú, 

két orsós, két 

revolverfejes CNC 

Eszterga.

Kompakt, kis helyigényű, 

ideális automatizált 

rendszerekhez. 

Z-mozgástartomány 

csökkentésre került a 

maximális merevség 

elérése érdekében.

507 mm>269 mm (238 

mm-rel rövidebb).

Választható opcióként elérhető mind lineáris, mind csúszóvezetékkel. 
Stabil kiépítés, továbbfejlesztett Z-tengely struktúra. 



TECHNOLÓGIAÚJ TERMÉKEINK
HS6300+PLS

A Hyundai WIA paletta-

cserélős rendszere

egy rendkívül fejlett 

automatizálási rendszer, 

amely palettái több 

szintűen vannak felépítve.

Magas szintű 

automatizálási rendszer

Magas szintű 

automatizálási rendszer 

(PLS: „raklap sor 

rendszer”)

Könnyű kezelhetőség és 

kiváló teljesítmény 

(PALLEX: PLS operációs 

szoftverrel)



TECHNOLÓGIAÚJ TERMÉKEINK
HS6300+PLS+MATRIX ATC

Terhelhetőség
kg(lb)

800 (1,764) 1,200 (2,646)

Max. megmunkálható átmérő
mm(in)

Ø800 (31.5″) Ø1,050 (41.3″)

Max. megmunkálható 
magasság

mm(in)
980 (38.6″) 1,350 (53.1″)

Paletták száma
Db

12~72[81]

Betöltési lehetőségek száma
Db

1~4

Kiszolgálható gépek száma
Db

1~7[10]

Szerszámok száma
Db

195, 240, 300, 360

Meghajtás(U/V-Axis)
-

Servo

Szerszámhely-kezelés
-

Fixed

Max. szerszám átmérő
mm(in)

Ø75/Ø140 (3″/5.5″)

Max. Szerszámhossz
mm(in)

450 (17.7)

Max. Szerszám súly
kg(lb)

10 (22)



TECHNOLÓGIA
HYUNDAI WIA 
INTELLIGENT CONTROL

HYUNDAI-iTROL⁺
„Next Generation” prémium vezérlés, 
az intelligens gyár követelményeihez

A HYUNDAI-iTROL⁺ & SIEMENS Motor & 
Drive a legjobb megoldást nyújtja!

Kényelmi funkciók:
1. 19” multi-touch monitor
2. „White-Grip” markolat bevezetése
3. Gyors, funkció gombok
4. Billentyűzet és MCP integrált közös 

panelen, amely 30 ° -os állítási 
lehetőséget biztosít (LED-es 
világítás)

HW-ACAM a megmunkálási programok automatikus létrehozásához

Szinkronizált szerszámok
•szerszámlista szinkronizált elérése 
programozáskor 

Szimuláció
•megmunkálás szimulációja alap 
NC mondatokkal

Automatizált-megmunkálás és NC programok 
automatikus generálása
•3D fájlok bevitele USB-n
(3D fájlok nélkül, kényelmes 3D modellezési
funkciók érhetők el)
•megmunkálási felületek analízise alapján 
szerszámpája létrehozása



TECHNOLÓGIA
HYUNDAI WIA 
INTELLIGENT CONTROL

Ütközés elkerülési funkció

3D virtuális monitorozás valós idejű 
információk alapján lehetővé teszi:

A megmunkálási tér virtuális 
szimulációját, megakadályozza a kézi 
üzemmódokban könnyen előforduló 
ütközéseket.

NC követelmények: iTROL + / SIEMENS
A funkció kézi üzemmódban működik
A megmunkálási sebesség teljes 
tartományát lefedi

Megmunkálásra optimalizált 
alkalmazás a termelékenység 
növelésére

Szerszám felügyelet
Figyeli a megmunkálási terhelést a 
szerszám állapotának 
diagnosztizálásához és a 
megmunkálás előtolásának 
ellenőrzéséhez

Gépi kalkulátor
Megmunkálási adatokhoz, szerszám 
és nullapont meghatározáshoz.

MCP (Machine Control Panel)
Az érintőképernyőn keresztül 
egyszerűen és kényelmesen 
kezelhető gépi funkciók.

Energiafogyasztás-megtakarítás
Ellenőrizze és kezelje az 
információkat a mentett adatokon 
keresztül

Tool Monitoring App

Machining Calculator App

Touch MCP App

Energy Consumption Saving App



ÜZLETPROMOCIÓ



SZERVIZ
ALKATRÉSZ

SZERVIZ
Országos szervizhálózatot építettünk ki, és működtetünk. 
Hyundai Wia szerszámgépek meghibásodása estén gyors 
szervizünk 24 órán belül kiszállással áll a felhasználók 
rendelkezésére. 

ALKATRÉSZELLÁTÁS
A szerszámgépeink értékesítésével, karbantartásával, 
illetve javításával egyidejűleg megfelelő kiegészítőket, 
szerszámokat és technológiai támogatást, valamint 
kezelői és programozási tréningeket biztosítunk 
Ügyfeleink részére.

GRINTECH SERVICE

Pataki János: +36 70 779-0187

szervizvezető

E-mail: janos.pataki@grintech.hu

https://www.grintech.hu/on-line-szerviz-megrendeles/

SUPPORT
Díjtalan műszaki tanácsadást biztosítunk, továbbá vonzó 
– a lehető legjobb szerviz árakkal dolgozunk a 
magyarországi piacon. 



TECH CUBE BEMUTATÓ-KÖZPONT 

A HYUNDAI WIA LEGÚJABB modelljei megérkeztek a 
TECH-CUBE Technológiai Központba - Rüsselsheimbe!

HYUNDAI WIA SE2200LSY

HYUNDAI WIA SE2200LSY ETCR Edition 

HYUNDAI WIA HD3100SY



ÉLETMÓDHYUNDAI WRC

A Hyundai Motorsport megerősítette pilótáinak 
névsorát. 

A 2021-es FIA Rally Világbajnokságnak(WRC) négy pilótával vág neki az 
alzenaui székhelyű csapat, azzal a céllal, hogy megvédjék a csapat frissen 
megszerzett gyártói címét.

A szardíniai győztes spanyol Dani Sordo és az észt dobogós ír Craig Breen
fogják a harmadik Hyundai i20 Coupe WRC-t vezetni futamról, futamra.

Ott Tänak és Thierry Neuville a 2021-es szezon összes futamán rajthoz fog 
állni. 

Neuville 2021-ben már a nyolcadik szezonját fogja megkezdeni a dél-koreai 
márka pilótájaként.

2020 FIA World Rally Championship
04-06 September 2020
Thierry Neuville
Photographer: Helena El Mokni
Worldwide copyright: Hyundai Motorsport GmbH

2020 FIA World Rally Championship
12-15 March 2020
Ott Tanak
Photographer: Helena El Mokni
Worldwide copyright: Hyundai Motorsport GmbH

2020 FIA World Rally Championship
Portrait, Dani Sordo
Photographer: Fabien Dufour
Worldwide copyright: Hyundai Motorsport GmbH

2020 FIA World Rally Championship
13-16 February 2020
Craig Breen
Photographer: Helena El Mokni
Worldwide copyright: Hyundai Motorsport GmbH


