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MCM sorvi Handy 
 

 
 
Handyn runko on erittäin vakaa ja värinätön, se on valmistettu laadukkaasti tehdystä valurauta valusta! Runko on 

kokonaan yhtenäinen, joten vakaus säilyy myös erittäin vaativissa työolosuhteissa. Handy sopii erilaisiin töihin yrityksille, 

jotka etsivät yksinkertaista ja toimivaa työkalua, erittäin nopeaa työstöprosessia ja ennen kaikkea laadukasta työn jälkeä. 

Handy sorvissa on MCM-mallien tyypillinen muotoilu ja uudet värit, jotka tekevät siitä nykyaikaisen. 

Handyn kärkikorkeus vaihtelee 210: stä 330 mm:n ja johteiden leveys 400 mm, kierrosluku alueet 16,max kappaleen 

paino: 1500kg.Automaattiset syötöt ja moottoroidut akseleiden pikaliikkeet kaikilla akseleilla. Suojatut johteet, 

sähkömagneettinen jarru, Laadukkaat elektroniikka komponentit valmistajilta kuten, Siemens, Schneider, suojatut 

johteet, lastukaukalo pyörillä, täydellinen jäähdytysjärjestelmä, keskusvoitelu, tuet, lastusuojat ym. 

HANDY 210 250 280 330 

Kärki korkeus 210 mm 250 mm 280 mm 
330 mm

Kärkiväli 1000-1500-2200 mm 

Johteiden leveys 400 mm 400 mm 400 mm 
400 mm

Kara poraus 80 mm 80 mm 110 mm 
110 mm

Moottori teho 7,5 kW 10 kW 10 kW 12,5 kW

 

 



 

 

 

MCM sorvi TC 
TC:n runko on erittäin vakaa ja värinätön, se on valmistettu laadukkaasti tehdystä valurauta valusta! Runko on kokonaan 

yhtenäinen, joten vakaus säilyy myös erittäin vaativissa työ olosuhteissa. Sähkömagneettinen jarru. Sorvissa on MCM-

mallien tyypillinen muotoilu ja uudet värit, jotka tekevät siitä nykyaikaisen. Kärkikorkeus 225- 350 mm, kierroslukualueet 

24/12, johteiden leveys 400 mm, Max työkappaleen paino 1500 kg Automaattiset syötöt ja moottoroidut akseleiden 

pikaliikkeet kaikilla akseleilla. sähkömagneettinen jarru, laadukkaat elektroniikka komponentit valmistajilta kuten, 

Siemens, Schneider, suojatut johteet, lastukaukalo pyörillä, täydellinen jäähdytysjärjestelmä, keskusvoitelu, tuet, 

lastusuojat ym. 

TC 225 260 300 350 

Kärki korkeus 225 mm 260 mm 300 mm 
350 mm

Kärkiväli 1000 – 1500 – 2000 – 3000 mm 

Johteiden leveys 400 mm 400 mm 400 mm 
400 mm

Kara poraus 82 / 105 

Moottori teho 7,5 kW 10 kW 10 kW 12,5 kW

  

    

 

 

MCM sorvi Heavy 
Sorvin runko on erittäin vakaa ja värinätön, se on valmistettu laadukkaasti tehdystä valurauta valusta! Runko on 

kokonaan yhtenäinen, joten vakaus säilyy myös erittäin vaativissa työ olosuhteissa. Johteiden leveys on 600 mm. 

Moottoroitu kelkka, joka takaa nopeat syötöt ja korkean koneistuksen tarkkuuden. TC Heavy sopii erilaisiin töihin 



yrityksille, jotka etsivät yksinkertaista ja toimivaa työkalua, erittäin nopeaa työstöprosessia ja ennen kaikkea laadukasta 

työn jälkeä. Kärkikorkeus 400-600 mm, johteiden leveys 600 mm, päämoottori 15-18,5 kW. Automaattiset syötöt ja 

moottoroidut akseleiden pikaliikkeet kaikilla akseleilla, Laadukkaat elektroniikka komponentit valmistajilta kuten, 

Siemens, Schneider, suojatut johteet, lastukaukalo pyörillä, täydellinen jäähdytysjärjestelmä, keskusvoitelu, tuet, 

lastusuojat ym.. 

  

HEAVY 400 500 600 

Kärki korkeus 400 mm 500 mm 600 mm 

Kärkiväli 1000-1500-2000-3000-4000-5000-6000 / 12m asti 

Johteiden leveys 600 mm 600 mm 600 mm 

Kara poraus 100 mm 100 mm 100 mm 

Moottori teho 15 kW 18,5 kW 18,5 kW 

  

 
  
MCM sorvi Heavy plus 
TC Heavy plus: suurta tehoa ja tarkkuutta. TC Heavy Plus-sorvi on ihanteellinen niille, jotka etsivät koneelta hyvää 

luotettavuutta ja hallittavuutta. Malli on suuresta koostaan huolimatta helppokäyttöinen ja soveltuu moniin eri työstö 

tehtäviin, koska se on valmistettu hyödyntäen MCM-kokemuksen yhdistämää perinteistä mekaniikkaa. TC Heavy Plus-

sorvilla on MCM-mallien tyypillinen muotoilu ja uudet värit, jotka tekevät siitä nykyaikaisen. Kärkikorkeus 500-1200mm, 

johteiden leveys 755 - 1100 mm. Moottori: 37 kW, pinolin liike 300 mm. Kärkiväli 1500-16000 mm. Automaattiset syötöt 

ja moottoroidut akseleiden pikaliikkeet kaikilla akseleilla. Laadukkaat elektroniikka komponentit valmistajilta kuten, 

Siemens, Schneider, suojatut johteet, lastukaukalo pyörillä, täydellinen jäähdytysjärjestelmä, keskusvoitelu, tuet, 

lastusuojat ym. 

HEAVY PLUS 500 600 700 800 

Kärki korkeus 500 mm 600 mm 700 mm 
800 mm

Kärkiväli 1500-16000 mm 

Johteiden leveys 755 mm 

Kara poraus 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm

Moottori teho 30 kW(37-45-55) kW 



  

HEAVY PLUS 

  

900  1000  1100  1200  

Kärki korkeus 900 mm 1000 mm 1100 mm 
1200 mm

Kärkiväli 1500-16000 mm 

Johteiden leveys 1100 mm

Kara poraus 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm

Moottori teho 37 kW(45-55-75) kW 
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