
Kapacita

Pracovní stůl

Vřeteno

Kotouč

Osa X

Chleazení vřetena
Systém chlazení obrobku
Magnetický sepárotor
Odlučovač oleje
Automatická výměna nástrojů

systém upínaní HSK 

Technické parametry

maximální stabilita a tuhost 
pravitka s rozlišením 0,0001 mm 

Zastoupení pro Českou republiku
CZ MOOS TRADING s.r.o
Svatopluka Čecha 519/28, 751 31 Lipník nad Bečvou
CZECH REPUBLIC
Tel.:+420 581 701 605        Fax:+420 581 701 605
E-mail:info@moostrading.cz    www. moostrading.cz 

Osa Z

Standardní vybavení

Dotyková sonda
Volitelné příslušenství

Použití

Rozsah Broušení (I.D)
Rozsah Broušení (O.D)

Průměr

průměr

pojezd

rychlost

rozlišení

pojezd

rychlost

rozlišení

pro přesné broušení vnitřních a vnějších válcových ploch, čelních ploch, vaček, stěn vodních 
plášťů, těles turbín atd.
Workpieces of Cylinder I.D., O.D. and end-face, cam, water jacket (spindle), turbine housing

ot./min

ot./min

kužel 

nosnost

výška ( stůl-vřeteno)
výkon

Řídící systém

Nádrž chl. kapaliny



Konstrukce stojanu
tvar stojanu se směrem dolů rozšiřuje, což značně 
zvyšuje stabilitu

důmyslná konstrukce snižuje pnutí a deformaci stojanu

Příčník

Pracovní stůl

je specíálně upraven tak aby odolal boční 
síle a udržel si extrémní stabilitu

Orovnávací zařízení

Řídící systém

Ve stadardním provedení je stroj 
vybaven spolehlivým řídícím 
systémem Fanuc 0i - TD.

Lineární pravítka v ose X a Z

instalovaná linearní pravitka v ose X 
a Z umožňují absolutní kontrolu 
stroje a dosažení vysoké přesnosti 
polohování.

Automatická výměna nástrojů

kapacita zakladače: 6 nastrojů
rychlá a plynulá výměna nástroje

3-D dotyková sonda

vhodná pro měření vnitřních a 
vnějších průměrů
umožňuje samostatná měření v ose 
X,Y a Z

Precizní vřeteno

Olejové chlazení a flexibilní spojka 
zvyšuje stabilitu vřetena

Chlazení  šroubu a matky

Optimalizovaný odvod tepla zabraňuje 
vzniku tepelných deformací a udržuje 
stálou přesnost polohování. Vzduchová clona a labyrintová 

konstrukce zabraňují vstupu prachu a 
vlhkosti

vybaveno vzduchovou clounou

orovnání pod různými úhly 
efektivně prodlužuje servisní 
životnost kotouče

je optimalizována pomocí analýzy konečných 
prvků ( FEA- Finite Element Analysis)
speciální vnitřní vystužení základny zabraňuje 
ohybu a tlumí vibrace vznikající při obrábění 

Základna stroje

k zajištění vysoké přesnosti a plynulosti pohybu jsou zde 
použity masivní kolejnice a 4 podpěrných vozíků  


