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Taichung, Taiwan

Roční produkce strojů: 2 500
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CHARAKTERISTIKA VÝROBCE 

Název YCM 
Rok založení 1954
Registrovaný kapitál 17,6 mil. USD
Areál výrobce 158 400 m²
Oblast Taichung, industriální zóna
Počet zaměstnanců 650
Hlavní komplex budov slévárna, kalírna, obrobny, montáže, kontrolní stanice, 

odměřovací středisko, vývojové oddělení R&D, konstrukce, expedice, 
servisní oddělení, call centrum

Produkty CNC Soustruhy a soustružnická centra
Vertikální frézovací centra
Vysokorychlostní obráběcí centra
Horizontální frézovací centra
Portálová centra

Produktová řada modelů 90 (2010)
Počet expedovaných strojů 1 742 ks/rok 2006, 2 300 ks/rok 2007, 2 100 ks/rok 2008, 2 500 ks/2010
Certifikace ISO 9001, ISO 1401, CE, a další…
Systém jakosti a kvality TPS (Toyota Production System), tzv. 5S
Zisk společnosti 2007 130 mil. USD
Zastoupení ve všech světadílech světa a většině států Evropy 
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CHARAKTERISTIKA DODAVATELE 

Název VASON CZ s.r.o.
Rok založení 2002
Areál dodavatele 6 958 m²
Adresa 4. května 352, 755 01 Vsetín, CZ
Počet zaměstnanců 10 (6 servisních techniků)
Budovy Montáž pro generální opravy, montáž pro revolverové hlavy, montáž pro servis 

CNC strojů, sklad náhradních dílů, show room obráběcích strojů YCM, show 
room použitých strojů, administrativa   

Servisní činnost Servis českých CNC obráběcích strojů
Generální opravy CNC soustruhů a frézovacích center
Záruční a pozáruční servis pro stroje YCM
Servis a generální opravy revolverových hlav Duplomatic, Baruffaldi, Sauter

Obchodní činnost Autorizované obchodní a servisní zastoupení YCM pro ČR a Slovensko
Prodej náhradních dílů pro revolverové hlavy
Prodej náhradních dílů a řídících systémů Fanuc, Siemens, Heidenhain
Prodej příslušenství pro CNC obráběcí stroje (sondy, stoly, systémové opce…) 
Prodej ND pro české CNC obráběcí stroje
Zpracování technologie, časových studií, optimalizace výrobních procesů

Obrat společnosti 52 mil. Kč (2008)
Lokalita působnosti ČR, Slovensko, Rakousko, Slovinsko



YCM v celém světě

50 obchodně-servisních zastoupení v celém světě
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90 modelů CNC obráběcích strojů

Roční produkce až 2 500 strojů

30% export do Evropy … řídící systémy a komponenty CE
pro evropského zákazníka dle evropských standardů

650 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců

Systém kvality a řízení výroby 5S

NOVÉ MODELY V KAŽDÉM ROCE



VÝROBNÍ PROGRAM
YCM - 2011

 CNC soustruhy, řady GT – TC16 – TC46   
(kluzné nebo lineární vedení, šikmé a rovné vedení, rotační nástroje+C osa, obrábění do délky až 4 000 mm) 
 CNC soustružnická centra, řady NT 

(C-osa, Y-osa, protivřeteno nebo koník, lineární vedení pro subvřeteno) 
 Vertikální frézovací centra, řady EV - XV – FV – MV – TV - WV 

(s otáčkami do 30 000 min̄¹, pojezdy až 2 800 mm v ose X, rychloposuvy až 50 m/min, paletové výměny, …)

 Vertikální frézovací centra pro obrábění grafitu a grafitových elektrod, řada FV50T
 Vysokorychlostní frézovací centra pro formy, řady NSV – NDV – FP
 Vertikální frézovací centra s pevným stolem, řada TCV

(pevný stůl, pojízdný vřeteník, otáčky 12000 min, přepážka pro 2 pracovní prostory, vestavěný otočný stůl)

 5-ti osá obráběcí centra s velikostí stolu 380 mm, řada FX380A  
 Horizontální obráběcí centra, řady H 

(s paletovou výměnou až 6 palet, otočné stoly, možnosti vřeten vel. 40 a 50, počet nástrojů až 120)

 Horizontální vyvrtávací centra s výsuvným vřetenem, řada BMP
 Portálová obráběcí centra, řada DCV 

(pojezd v ose X až 36 m, úhlové hlavy jako B osy, typy pro vysokorychlostní nebo výkonné obrábění) 

 Multifunkční frézovací hlava jako B-osa 
(aplikace na vertikálních a portálových centrech)



Vertikální obráběcí centra 
YCM



Horizontální a portálová centra, 
soustruhy YCM



Obráběcí stroje YCM



Areál výrobce YCM
158 400 m²



Administrativní budova YCM

solární energie
GREEN solution

ekologická výroba a provoz strojů



SLÉVÁRNA



Slévárna 
Jako jeden z mála výrobců CNC strojů na Taiwanu vlastní YCM svoji slévárnu. Odlitky jsou odlévány z litiny 
MEEHANITE, stárnutí litiny je prováděno odstavením odlitků na určených místech v továrně, poté následuje 
indukční kalení a obrábění ve vlastních obrobnách.

Proces stárnutí litiny

Mezi odlitky v YCM

SLÉVÁRNA



OBROBNY



Obrobny Výrobce YCM ve svých obráběcích halách opracovává odlitky hrubováním i finišováním na super 
přesném stroji SUMITOMO.

OBROBNY

ISO-9001 Total Quality Control System



Montáže 1Montáže 1

Montáže – hala 1



Foto z montáží



Montáže – hala 2



Foto z montáží



Montáž vřeten
•• Kapacita výroby Kapacita výroby 200 v200 vřřeteneten za mza měěssíícc
•• OtOtááččky vky vřřeten v rozsahu 2 000 aeten v rozsahu 2 000 ažž 30 000 min30 000 min ̄̄¹¹



VÝVOJOVÉ STŘEDISKO

•• VývojovVývojovéé oddodděělenleníí
•• MontMontáážž vvřřeteneten
•• AplikaAplikaččnníí technologicktechnologickéé odd.odd.
•• ZkuZkuššebnebníí a vyhodnocovaca vyhodnocovacíí odd.odd.
•• CallCall centrum pro serviscentrum pro servis
•• Prodej nProdej nááhradnhradníích dch dííllůů
•• ServisnServisníí oddodděělenleníí



Předváděcí a zkušební
show room YCM



Předváděcí a školící
show room VASON CZ



Světové veletrhy
YCM vystavuje na všech prestižních světových 
strojírenských veletrzích

• Taipei, Hannover, Milano, Brno, USA, Brazílie,
• Rusko, Litva, Turecko, Indie a další



YCM‘s family
pro spokojené zákazníky

YCM family otevotevřřený pený přříístup k zstup k záákaznkaznííkovikovi

rychlá a pružná reakce
…spokojený zákazníkkvalitní stroje

inovaceinovace

after-sales service
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Autorizované výhradní zastoupení pro ČR a SK
Záruční a pozáruční servis, náhradní díly, školení, technologie

VASON CZ s.r.o.
4. května 352
755 01 Vsetín
Czech Republic

Tel./Fax +420 571 410 297
E-mail: vason@vason.cz

www.vason.cz
www.ycmcnc.com
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Pro více informací nebo osobní jednání kontaktujte prodejce naší společnosti.

Efektivní řešení, zvýšení produktivity, inovace a vývoj, kvalitní servisní zázemí s tradicí,

to je důvod k nákupu stroje YCM


