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EXPERIENCE THE NEW TECHNOLOGY
Gyártásra tervezve!

Üdvözöljük a HYUNDAI WIA  Világába!



KÖSZÖNTŐ

KEDVES OLVASÓINK, 
PARTNEREINK!

Szeretettel köszöntöm Önöket a GRINTECH Kft. Fémipari
Megoldások Magazin első számának hasábjain.

Jelen kiadvány bemutatja filozófiánkat az általunk képviselt
technológiákat.

A GRINTECH Kft. 2019. évvégén vette át hivatalosan a
HYUNDAI WIA Magyarország kizárólagos márkakereskedői
státuszát.

Cégtulajdonosként, több mint 20 éves külföldi és hazai
tapasztalataim alapján szeretném 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 a magánéleti szegmensről sem, így lesz szó egészségről,
trendekről és kulturális lehetőségekről.

A ma világában cégvezetőként rendelkeznünk kell a cégvezetési
tudás mellett döntéshozói képességekkel és tájékozottnak kell
lennünk a műszaki világban, pénzügyi kérdésekben. Ezért
Ügyfeleink és Partnereink részére olyan beszállítói komplex
megoldásokat szeretnénk biztosítani, amelyekkel
versenyképességüket támogathatjuk.

Egyre többször várják el Ügyfeleinktől is Partnereik, hogy
komplett termékeket gyártsanak, többféle technológiával
rendelkezzenek.

Ebben kívánunk segíteni a HYUNDAI WIA és beszállítói
partnerei által biztosított technológiákkal és a GRINTECH Kft.
Szakember állományával.

Kellemes időtöltést kívánunk! FERRY GRINBERG
Ügyvezető igazgató
GRINTECH KFT.
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KF sorozat 
A leggyorsabb és legrugalmasabb 
csúcsminőségű vertikális megmunkáló 
központok

A leggyorsabb és 
legrugalmasabb 
vertikális megmunkáló 
központ

A HYUNDAI WIA 
Szerszámgépek gyártója 
büszkén mutatja be a 
függőleges megmunkáló 
központok új 
generációját, a KF 
sorozatot.
A KF sorozat az F sorozat 
új modelljeit jelenti az 
F400/F500/F650 mellett, 
amely a HYUNDAI WIA 
függőleges megmunkáló 
központok ismert 
képviselője. Moduláris 
felépítése és a 
főorsóválaszték számos 
különböző feladatra 
alkalmassá teszi a KF 
sorozatot, kezdve az 
általános megmunkálási 
műveletektől, egészen a 
csúcsminőségű 
szerszámgyártásig.

Széles orsóválaszték

A KF sorozat megalkotásakor az optimális felépítésre törekedtünk,

hogy az ügyfelek minden igényét és a megmunkálások által támasztott

elvárásokat is kielégítsük. A szerszámgépek széles orsóválasztékkal

rendelhetők, különböző meghajtássokkal. A közvetlen csatlakozású

orsó 8.000 fordulat/perces fordulatszámra képes alapfelszereltségként,

de elérhető 10.000 fordulat/perces és 12.000 fordulat/perces

opciókkal is. Ezeknek a főorsóknak nincs holtjátéka, karbantartásuk

egyszerű, így jelentősen nő a szerszámgép hatékonysága. A

hidraulikus szerszámbefogó rendszer tovább növeli a főorsó

stabilitását és csökkenti a megmunkálás során fellépő zajterhelést.

A beépített hajtott főorsó 15.000 fordulat/perces fordulatszámmal

képes a megmunkálások végrehajtására, eseteként pedig – az ügyfél

kérésének megfelelően – akár 20.000 fordulat/perces fordulatszám is

elérhető (erre a szerszámgyártásban lehet szükség).

http://www.grintech.hu/
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A HYUNDAI WIA szerszámgépek magas termelékenységet és pontosságot 
nyújtanak a KF sorozattal. Biztosíthatjuk partnereinket, hogy a legjobb és 
leggyorsabb szerszámgépekhez juthatnak hozzá, az elképzeléseiknek 
megfelelően.

A legjobb választás magas minőségű megmunkálásokhoz.

A KF 5600 – Gyártásra tervezve!

KF sorozat 
A leggyorsabb és legrugalmasabb 
csúcsminőségű vertikális megmunkáló 
központok

Az orsóhűtő rendszer

alapfelszereltségként jár a

szerszámgéphez, ez

nemcsak a pontosságot

támogatja, hanem az orsó

élettartamát is növeli.

Továbbá a 20.000

fordulat/perces

fordulatszámú beépített

főorsó a „MOLD

PACKAGE”

(szerszámkészítő csomag)

részeként egyszerre

biztosítja az elérhető

legnagyobb pontosságot

és teljesítményt.

A szerszámkészítő csomag tartalma:

- 200 programblokk előre beolvasási képesség. Ez a funkció lehetővé

teszi a szerszámgép számára, hogy a következő programsorok ismeretében

előre felkészüljön a műveletek végrehajtására.

- Automatikus energiafogyasztás-csökkentő egység. Ez a rendszer

képes automatikusan redukálni a szerszámgép energiafogyasztását egy

programbeállítás segítségével, akkor, amikor a működési idő kitolódik.

- A főorsó hőkompenzációs egysége. Ez az egység minimálisra csökkenti

a hőmérséklet által okozott pontatlanságokat és eltéréseket azáltal, hogy

folyamatosan felügyeli a főorsó és környezetének termikus terhelését.

- Léghűtés. Nincs szükség minden esetben a hűtő-kenő folyadék

alkalmazására, ilyenkor elegendő a levegővel történő hűtés és

forgácseltávolítás a megmunkált felületről.

- Automatikus szerszámhossz-mérő rendszer. Ezzel a kiegészítővel a

szerszámgép folyamatosan ellenőrzi a szerszámok kinyúlását és szükség

esetén korrigálja a megadott szerszámhosszt, valamint tájékoztat a

szerszám kopási állapotáról.



TECHNOLÓGIA
HYUNDAI WIA 
SMART FACTORY SOLUTION

Az IRIS egy olyan platform, amelynek segítségével a szerszámgépek a valós

időben figyelemmel kísérhetőek és ellenőrizhetőek az internet segítségével.

Figyeli a szerszámgépek működését, hőmérsékletét, páratartalmát és

hidraulikus nyomását. A rendszer lehetővé teszi a Hyundai Wia technológiai

támogató központjában, a koreai Changwonban, hogy távoli módon

azonosítsák és kijavítsák a külföldi országokban található gyárakban használt

szerszámgépek hibáit
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HYUNDAI WIA 
SMART FACTORY SOLUTION

SMART NC
Hatékony karbantartás
Kényelmes használat

SMART MONITORING
HW-MMS 
• HYUNDAI WIA-

Gépmegfigyelő rendszer 
• A HW-MMS egyedülálló 

szoftver, amely képes 
felügyelni a gyárakban a 
gyártógépek működési 
állapotát, okos megoldás 
az ügyfelek gyártási 
körülményeinek 
javítására.

SMART MACHINING
HW-ACAM /HW-ACAM
• Intelligens megoldás az NC programok automatikus 

létrehozására, egyszerűen 3D fájlok beírásával a HYUNDAI-
iTROL + -on

• Az NC programok automatikus írása egy egyszerű felhasználói 
felülettel, amely támogatja a többérintést

• Az NC programok automatikus írása, amelyek megfelelnek a 
gép és a felszerelt szerszámok specifikációinak

• Program ellenőrzése 3D szimulált megmunkálással
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HYUNDAI WIA 
SMART FACTORY SOLUTION

LEÍRÁS FUNKCIÓ iTROL SIEMENS FANUC HEIDENHAIN

HYUNDAI-iTROL
sorozat

A HYUNDAI WIA 
CNC platformja az 

intelligens 
megmunkáláshoz

Minőség
Termelékenység

Kényelem
Biztonság

●

WIA CAM rendszer 
Könnyű CAM 

rendszer, amely 
minden szintű 

felhasználó 
számára 

programozható

Termelékenység
Kényelem

○ ○ ○

Gépmegfigyelő 
rendszer

A szerszámgépek 
távfelügyelete

Termelékenység
Kényelem
Biztonság

○ ○ ○ ○

Szerszámfigyelés

Az 
eszközproblémáka

t fedezi fel

Minőség
Termelékenység

Biztonság

● ○ ○

Szerszámfigyelés 
és vezérlés

Fejlett 
eszközfigyelés és 

optimalizálás

Minőség
Termelékenység

Biztonság

○ ○ ○ ○
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HYUNDAI WIA 
SMART FACTORY SOLUTION

LEÍRÁS FUNKCIÓ iTROL SIEMENS FANUC HEIDENHAIN

Adaptív előtolás 
vezérlés

Az orsóterhelés 
alapján szabályozza a 

sebességet

Minőség
Termelékenység

Biztonság

● ○ ● ○

Megmunkálási 
feltételek kiválasztása

Az Auto sets
automatikusan 

beállítja a paramétert 
munkánként

Minőség
Termelékenység

Kényelem

● ● ● ●

Termikus 
hibakompenzáció

Termikus 
hibakompenzáció a 

megmunkálási 
stabilitás és 

megbízhatóság 
szempontjából

Termelékenység
Kényelem
Biztonság

● ● ● ●

Szerszámhossz 
mérése

Könnyű és gyors 
szerszámmérés a 

képernyőn

Termelékenység
Kényelem

● ● ● ●

Munka koordináták 
beállítása

Könnyű és gyors 
koordinátarendszer-
beállítás a képernyőn

Termelékenység
Kényelem

● ● ● ●

Energiatakarékos

Energiagazdálkodási 
megoldás, amely 

csökkenti a készenléti 
energiafogyasztást

Termelékenység
Kényelem

● ● ●



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.



RENDEZVÉNYEKTECH CUBE OPEN DAY

2020. Február 20-21-én került megrendezésre az 1 éves 
évfordulóját ünneplő TECH CUBE

Technológiai Centrumban a Hyundai Wia Open Day.



ÉLETMÓDHYUNDAI WRC

Dani Sordo 2020-ban 7 WRC futamon versenyez a 
Hyundai színeiben

A Hyundai Motorsport hivatalosan is leigazolta újabb egy 
évre a Dani Sordot. A FIA WRC-ben 14 futamos 2020-as 
szezonjában a dél-koreai csapat színeiben 7 futamon  vesz 
részt. A spanyol pilóta idei szezonja eddig a 
legkiegyensúlyozottabb, ráadásul Szardínián megszerezte 
első győzelmét a Hyundai színeiben.

Dani Sordo: Nagyon örülök, hogy már a hetedik egymást 
követő évben folytathatom a Hyundai Motorsporttal. A 
csapat számomra már olyan, mint egy család, amellyel 
fantasztikus pillanatokat élhettem meg. Az egyik 
csúcspillanat az idei szardíniai győzelmünk volt, de az 
elmúlt évek során több emlékezetes rallyn is volt, ideértve 
az emlékezetes Német Rally 1-2. helyezése az első 
szezonban. Nagyon elégedett vagyok és jól érzem magam 
a csapattal, miközben versenyképesebbnek érzem magam, 
mint valaha. A Hyundai i20 Coupe WRC nagyon jól teljesít 
minden felületen. és Carlos mellett jó ritmusban és 
sebességgel versenyeztünk , még akkor is amikor az 
eredményeink nem is mutatták ezt mindig. Nagyon sok 
ambíciónk van még bennünk! Nagyon örülök, hogy 2020-
ban is lehetőségem van arra, hogy rajthoz állhatok a 
csapatot képviselve hét WRC futamon.
Forrás: rvo.hu


