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Work area

distance between spindle noses 335 mm (13.2")

Swing over bed 130 mm (5.1")

max. turning diameter 60 mm (2.36")

max. part length 215 mm (8.5")

Travel

Travel X / Z 60 / 280 mm (2.36 / 11.0")

Main spindle

Spindle bore 16 mm (0.6")

Spindle diameter at front bearing 30 mm (1.2")

Speed range 300 – 4200 rpm

Main Power

Power (3 phase asynchronous motor) 1.1 kw (1.47 hp)

Feed drives

rapid motion speed X / Z 3 m/min (118.1 ipm)

Feed force X / Z 1000 N

Positioning variation Ps (acc. VdI 3441) in X / Z 8 µm (0.0003")

Tool turret

No. of tool stations 8

Tool-cross section 12 x 12 mm (0.5 x 0.5“)

Shank diameter for boring bars 10 mm (0.4")

Tailstock

Quill stroke 35 mm (1.4“)

Quill diameter 22 mm (0.9“)

Dimensions

Height of center above floor 325 mm (12.8“)

dimensions w x d x H 895 x 745 x 550 mm  
(35.2 x 29.3 x 21.6“) 

Total weight 150 kg (330.7 lb)

EMCO WinNC controls

Sinumerik operate 840d sl / 828d

Fanuc Series 31i

Fagor 8055

cAmconcept
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Machine layout

Torque diagram for main spindle
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CONCEPT TURN 60



Az illusztráció az ajánlott opciókat is ábrázolja!

[Technik]

FŐORSÓ
� Max. fordulatszám 4200 ford./perc
� Jobb / bal forgásirány 
� Orsófurat Ø 16 mm

1

1
MUNKATÉR
� Teljesen zárt munkatér burkolat 
� Nagy méretű biztonsági ajtóüveg 
� Teljeskörű védelem a lehulló forgács 
    ellen

2

GÉPÁLLVÁNY
� Kihúzható fiókkal felszerelve
� Tárolótér a számítógép
    elhelyezéséhez

3

SZERSZÁMVÁLTÓ 
� Revolverfej
� 8 szerszámhelyes

4

FŐHAJTÁS
� Fokozatmentesen szabályozható
    főhajtás
� 3-fázisú aszinkron motor 
� Nagy felbontású tengelymozgató
    motorok

5

BIZTONSÁGTECHNIKA
� Megfelel az ISO 23125 szabvány előírásainak
� Az ajtó zárva tartása
� A nyugalmi állapot és a sebességhatár ellenőrzése

6

LENGŐKONZOL
� Kihúzható polc PC-billentyűzethez 
� Ergonómiailag kiváló elrendezés

7

EMCO EASY2CONTROL 
� Az Easy2operate-hez csatlakozó képernyőn
    megjelenik egy virtuális vezérlő tasztatúra
� Egy 16:9 képarányú full-HD-s érintő-   
    képernyőn keresztül is kezelhető

8

CONCEPT TURN 60
A Concept TURN 60 egy PC vezérelt, 2 tengelyes, "asztali" CNC esztergagép, amely mind 
tervezésében, mind használatában megfelel az ipari szabványoknak és elvárásoknak. A 
CT60 a népszerű CT55 modell továbbfejlesztett változata, amely már több lehetőséget és 
jobb teljesítményt nyújt a felhasználó számára, összhangban az aktuális ISO23125 
követelményekkel. A gépen a modern gyártás összes kulcseleme szimulálható és végrehajt-
ható, elméleti és gyakorlati síkon is. A kezelés egyszerű elsajátításának, az átlátható 
gépfelépítésnek és a könnyű kiszolgálásnak köszönhetően a felhasználók gyorsan meg-
tanulják, hogyan működtessék a gépet minél eredményesebben. 

� The most compact table-top CnC turning machine
� industry-standard inclined-bed design
� high-resolution axis motors
� Clockwise/counterclockwise spindle rotation
� infinitely adjustable main drive
� automatic 8-position tool turret: above the center 

of rotation for improved chip removal and optimal 
reachability of the workpiece by the operator

� automatic referencing
� profile rail guides (linear guides)
� premium industrial Components
� safety technology according to the latest lathes 

standard

� Mechanical tailstock
� robotik-interface
� dnC-interface (for integration in fMs and CiM)
� automatic clamping devices
� automatic door and electromechanical 

tailstock
� electronic handwheel
� Minimal quantity lubrication
� Machine base with swivel table
� easy2operate

highlights options

The conversion to another control system is 
carried out within a minute by calling up the 
respective software and by simply replacing 
the controller specific module.

Simple to program using the EMCO WinNC 
control units

Simulation suitable for training using 
Win3D-View

[engineering]

Kulcstartó
(a gépen csak esztergálva)

TekebábuGömbcsap
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GÉPSZERKEZET
� Az ipari gyakorlatnak megfelelő ferdeágyas

konstrukció 
� A kulcsfontosságú alkotóelemek stabil

szürkeöntvényből készülnek

9

KEZELÉS
� Engedélyező nyomógomb
� Vészleállító nyomógomb 
� Üzemmód választás

10

9

10

The unique concept of the interchangeable control can be fitted to all Concept machines. In doing so, the user is trained 
on all CNC industry controls that are common on the market. The result: All CNC technicians can be applied more flexibly. 
And this is a decisive plus: for qualified employees as well as for the business.

[The interchangeable control]

Optional it is possible to equip the machine with the latest software 
of the interchangeable control, with which control specific and 
machine keyboards of the WinNC can be displayed on a 16:9 Full-HD 
screen – Easy2control. The different panels for machine, control 
and quick access can be switched via tabs. The buttons and rotary 
knobs can either be operated by using the mouse or in case a Full HD 
touchscreen is used directly on the keys and switches on the monitor. 
To operate the software on the Concept machine a license dongle 
and a small machine control panel – „Easy2operate“ – is required.

[easy2control: new operating concept]

Easy2control with Easy2operate



Machine with optional equipment

Main spindle
� Max. speed 4200 rpm 

� Clockwise/Counterclockwise spindle rotation 

� Spindle bore Ø 16 mm

1

1
Work area
� Fully enclosed work area 

� Large safety glass window in door 

� All-round protection against chips

2

MaChine base
� With extensible drawer 

� Additional space for PC tower

3

Tool TurreT
� Disc turret 

� 8 stations

4

Main drive
� Infinitely adjustable  main drive 

� 3-phase AC asynchronous motor

� High-resolution axis motors

5

safeTy
� In accordance with ISO 23125

� Door lock

� Standstill and speed limit monitoring

6

sWivel Table
� Extensible drawer for PC keyboard

� Arranged ergonomically

7

eMCo easy2ConTrol
� On-screen control keyboard in 

conjunction with Easy2operate

� Operation is also possible using 

a 16:9 full-HD touchscreen

8

ConCepT Turn 60
The Concept TURN 60 is a PC-controlled 2-axis CNC tabletop turning machine conforming to 
the industry standard in terms of design and function. Based on the successful CT 55 the new 
CT 60 offers the user more functionality and an even better performance, in accordance with 
the demands of ISO23125. All the key processes in modern manufacturing can be illustrated 
using this device and comprehended in a practical and realistic way. With appropriate 
simplification, clear machine design and ease-of-operation, operators will quickly learn how to 
use it successfully.

� A legkompaktabb asztali CNC eszterga 
� Az ipari gyakorlatnak megfelelő ferdeágyas     
   konstrukció
� Nagy felbontású tengely-mozgató motorok
� Jobbra / balra mutató főorsó forgásirány
� Fokozatmentesen szabályozható főhajtás
� 8 szerszámhelyes automata szerszámváltó: 

elhelyezésének köszönhetően kedvezőbb 
   forgácseltávolítás, optimális munkadarab be- és
   kiadagolás 
� Automatikus referenciapont felvétel
� Profilsín vezetékek (lineáris vezetékek)
� Jó minőségű ipari alkotóelemek
� A legújabb előírásoknak megfelelő biztonságtechnika

� Mechanikus szegnyereg
� Robot-interfész
� DNC-interfész (FMS és CIM rendszerekbe való 
    beépítéshez)
� Automatikus befogóeszközök
� Automata ajtó és elektromechanikus
   szegnyereg
� Elektronikus kézikerék
� Minimál-kenés
� Gépasztal lengő konzollal
� Easy2operate

Kiemelt jellemzők Opciók

Egy másik vezérlésre való váltás egy perc 
alatt megtörténik a megfelelő szoftver 
behívásával és a vezérlés-specifikus billen-
tyűzet modul kicserélésével.

Egyszerű programozás az EMCO WinNC 
vezérlésekkel.

Oktatásra alkalmas szimuláció 
Win3D-View-val.

[Technika]

Attachment
(only turning process)

PinRound-head bolt
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MaChine design
� Industry-standard inclined-bed 

design 

� Core components made from 

stable cast iron

9

operaTion
� Enabling key

� Emergency stop pushbuttons

� Mode selection

10

9

10

Az összes Concept-géphez illeszthető cserélhető vezérlés koncepciója egyedülálló. Ezáltal a felhasználó egyetlen 
gépen minden járatos ipari CNC-vezérlésre kiképezhető.
Az eredmény: a CNC-technológus rugalmas alkalmazhatósága. Ez pedig egy döntő plusz a szakképzett munkaerő és a 
vállalat számára. 

[A cserélhető vezérlés]

A géphez opcióként telepíthető a cserélhető vezérlő szoftverek 
legújabb változata - az Easy2control, melynél a WinNC vezérlések 
vezérlés-specifikus és gépi tasztatúrái egy 16:9 képarányú full-HD 
képernyőn jeleníthetők meg. 
A gép, a vezérlés és a gyors hozzáférés különböző kezelő felületei 
regisztrációs kártya segítségével kapcsolhatók át. 
A nyomógombokat és a forgatógombokat egérrel, vagy érintő-
képernyő használata esetén a megfelelő virtuális kezelőelemmel 
működtethetjük. 
A szoftver Concept gépeken történő használatához hardverkulcs és 
egy kis méretű gépi kezelőpult - "Easy2operate" - szükséges.

[Easy2control: Új kezelési koncepció]

Easy2control hardver Easy2operate szoftverrel
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Munkatartomány
335 mm 

Ágy felett elforduló átmérő 130 mm 

Max. esztergálható átmérő 60 mm 
Max. esztergálható hossz 215 mm 

Mozgástartomány
X / Z irányú elmozdulások 60 / 280 mm

Főorsó
Főorsó áteresztés 16 mm
Az elülső csapágy átmérője 30 mm

Fordulatszám tartomány 300 – 4200 ford./perc

Főhajtás
1,1 kW 

Előtoló hajtások
3 m/perc

Előtoló erő X / Z 1000 N

Pozíció szórás Ps (VDI 3441 szerint) X / Z mentén 8 µm 

Szerszámváltó
Szerszámhelyek száma 8

Szerszám-keresztmetszet 12 x 12 mm 

Fúrórúd szárátmérője 10 mm

Szegnyereg
Szegnyereghüvely lökete 35 mm 

Szegnyereghüvely átmérője 22 mm 

Méretek
325 mm 

Gép méretei Szé x Mé x Ma 895 x 745 x 550 mm  

Össztömeg 150 kg 

EMCO WinNC-vezérlések

Fanuc Series 31i

Fagor 8055

CAMConcept
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Telepítési rajz Nyomaték
892
840

55
0

59
6

74
371

1
24

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Fo
rg

at
ón

yo
m

at
ék

 M
 [N

m
]

Fordulatszám n [ford/perc]

A főorsó nyomaték diagramja 

Adatok mm-ben

ConCepT Turn 60

Csúcstávolság

3-fázisú aszinkron moror teljesítménye

Gyorsjárati sebesség X / Z

Forgástengely magassága a padlószint felett

Sinumerik Operate 840D sl / 828D

Magyarországi kizárólagos forgalmazó és márkaszerviz: 
Büll & Strunz Kft. - 1142 Budapest, Szatmár u. 88/a 
Tel.: +36 1 220 2341 . www.buellkft.hu . www.emcogroup.hu




