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SM-MOOS s.r.o.

Cesta k Va‰í spokojenosti

■ Krátké dodací lhůty a kvalitní servis

■ Konstruováno podle evropských standardů

■ Široká produktová řada – 6 modelových řad

■ Stroje s tradiční českou kvalitou

■ Tuhá robustní konstrukce – žádné svařence

■ Zajímavé ceny – s námi rozhodně ušetříte

M-MOOS s. r. o.

Svatopluka âecha 519/28
751 31 Lipník nad Beãvou
Czech Republic

tel./fax: +420 581 773 251
E-mail: m-moos@m-moos.cz
www.m-moos.cz

Spoleãnost M-MOOS spol. s r.o. v Lipníku nad Beãvou byla zaloÏena v roce 1993. Od své-
ho vzniku se zab˘vá pfiedev‰ím provádûním generálních oprav hrotov˘ch soustruhÛ, frézek,
vrtaãek, brusek na plocho, hrotov˘ch brusek. Tyto opravy provádí ve dvou závodech, v Lip-
níku nad Beãvou a v Uherském Ostrohu. Spoleãnost zamûstnává cca 100 zamûstnancÛ,
obrat spoleãnosti ãiní cca 3 mil. EUR .

Pfiednosti na‰í spoleãnosti tkví pfiedev‰ím v dlouholet˘ch zku‰enostech s v˘robou kovoob-
rábûcích strojÛ, technickém zázemí, kvalitním servisu, kvalifikaci pracovníkÛ M-MOOS s.r.o.
a v nízké cenové relaci. 

Mimo oprav se spoleãnost zab˘vá i modernizacemi pouÏit˘ch kovoobrábûcích strojÛ, jeÏ
spoãívají:

■ buì jen v montáÏi digitálního odmûfiování polohy,

■ ve v˘mûnû star˘ch el. motorÛ za pohony fiízené frekvenãními mûniãi a s tím spojené i úpra-
vy rychlostních skfiíní

■ v celkové pfiestavbû klasického obrábûcího stroje na plnohodnotn˘ souvisl˘ CNC fiízen˘
stroj. Takto byl modernizován klasick˘, oblíben˘, hrotov˘ soustruh SV 18 RA na SV 18 CNC,
dále pak hrotov˘ soustruh SN 50 na SN 50 CNC. Pfiitom volba fiídícího systému je odvislá
od pfiání zákazníka, nejãastûji jsou montovány fiídící systémy od spoleãností SIEMENS,
FANUC a HEIDENHAIN. Po zvládnutí ve‰keré problematiky tûchto modernizací spoleãnost
pfiistoupila k pfiestavbám a modernizacím tûÏk˘ch kovoobrábûcích strojÛ, napfi. tûÏk˘ch
hrotov˘ch soustruhÛ ·KODA s typov˘m oznaãení SUA 125/5000 a SRM 125 /6000, des-
kové vyvrtávaãky WD 130 A CNC .

Cílem spoleãnosti M-MOOS s.r.o. na  pfií‰tí období je uvést na trh stfiední a v˘chodní Evropy
cenovû velmi dostupn˘ produkt horizontálních vyvrtávaãek v konvenãním i CNC provedení.
Základem je dovoz litinov˘ch skeletÛ strojÛ od na‰ich dlouholet˘ch partnerÛ z Asie, jejich
následné osazení kuliãkov˘mi ‰rouby, fiídícími systémy a pohony dle pfiání odbûratelÛ, oÏive-
ní, pfiedání v potfiebné kvalitû, CE provedení, koneãnému uÏivateli. PfiiãemÏ podíl práce spo-
leãnosti M-MOOS s.r.o. na koneãném produktu bude vy‰‰í neÏ 50 %, coÏ bude v˘hodné
i pro pfiípadné  pofiízení investice z fondÛ EU.

ObraÈte se na nás s va‰ím poÏadavkem
a nechte si od nás zpracovat nabídku!



M
-M

O
O

S

02

Klasicky koncipovaná horizontální vyvrtávaãka s kfiíÏov˘m stolem, svisle posuvn˘m vfietení-
kem a v˘suvn˘m pracovním vfietenem.

Stroj urãen˘ do kusov˘ch a malosériov˘ch v˘rob pro opracování v‰ech druhÛ materiálÛ vãet-
nû slitin hliníku, v‰emi druhy fiezn˘ch nástrojÛ vãetnû keramick˘ch materiálÛ. Stroj je zvlá‰tû
vhodn˘ pro opracování skfiíÀovit˘ch v˘robkÛ.

Hlavní rysy stroje 
■ tuhá litinová konstrukce

■ tvrzené brou‰ené vodící plochy

■ teleskopické kryty na podélném a pfiíãném vedení

■ kuliãkové ‰rouby v ose X, Z, W (na ose Y trapézov˘ ‰roub)

■ vyváÏení vfieteníku

■ centrálnû plynule regulovan˘ náhon posuvÛ

■ obrobek aÏ do hmotnosti 2 500 kg

■ pneumatické zpevÀování otoãného stolu

■ hydraulické zpevÀování osy X, Y, Z

■ vfieteno uloÏeno v pfiesn˘ch valiv˘ch loÏiskách

■ pracovní vfieteno o prÛmûru 110 mm, vysouvané aÏ 400 mm (osa W)

■ plynulá regulace otáãek vfietene ve 2-stupních mechanicky fiazen˘ch

■ pneumatické upínání nástrojÛ

■ automatické mazání vodících ploch

■ moÏnost ovládání posuvÛ kfiíÏov˘mi pfiepínaãi z panelu

■ moÏnost montáÏe indikace polohy na osy X, Y, Z, W

■ moÏnost montáÏe pravoúhlého fiídícího systému HEIDENHAIN TNC 124
(provedení WHM 110 NCP)

Zvlá‰tní provedení stroje
■ s indikací polohy NEWALL v osách X, Y, Z, W

■ s pravoúhl˘m postupn˘m fiízením HEIDENHAIN TNC 124
(provedení stroje WHM 110   NCP) 

Zvlá‰tní pfiíslu‰enství
■ pravoúhlá frézovací hlava 

■ univerzální frézovací hlava

■ vfieteno podpûrná objímka

■ frézovací úhelníky

Normální provedení stroje
■ s automatick˘m mazáním

■ s pneumatick˘m zpevÀováním stolu, hydrau-
lick˘m zpevÀováním os X, Y, Z

■ automatické pneumatické upínání nástrojÛ

■ chladící systém

■ plynulá regulace otáãek a posuvÛ

■ kotvící materiál

WHM 110R
ruãnû ovládaná horizontální vyvrtávaãka
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Parametry stroje WHM 110R

Pracovní stÛl

rozmûr pracovního stolu mm 1000 × 800

polohování otoãného stolu (360°) ° po 1°

T dráÏky – ‰ífika × poãet × rozteã mm 22H8 × 7 × 100

max. hmotnost obrobku kg 2 500 

Pojezdy

X osa (pfiíãn˘ pohyb stolu) mm 1 600

Y osa (svisl˘ pohyb vfieteníku) mm 1 000

Z osa (podéln˘ pojezd stolu) mm 1 250

W osa (v˘suv vfietene) mm 400

vzdálenost osy vfietene od upínací plochy stolu mm 0–1 000

vzdálenost konce vfietene od osy stolu mm 362–1612

Vfieteno

kuÏel vfietene ISO 50

prÛmûr v˘suvného vfietene mm 110

otáãky vfietene – plynule ve 2-stupních n.min-1 20–1 500

Rychlosti posuvu

pracovní  posuvy X, Y, Z mm.min-1 1–950

pracovní posuv W mm.min-1 100–950

rychloposuv X, Y, Z mm.min-1 2 800

rychloposuv W mm.min-1 2 000

poãet stupÀÛ plynulá regulace

Motory

hlavní motor (regulovateln˘) kW 15

posuvov˘ motor pro osy X, Y, Z (servo) kW 2,9

posuvov˘ motor osy W (servo) kW 1,3

Údaje o stroji

rozmûr stroje – ‰ífika × hloubka × v˘‰ka mm 3874 × 4317 × 3715

hmotnost stroje kg 12 500

max. hladina akustického hluku dBA 80

max. hladina akustického v˘konu dB 97,5

pfiíkon stroje kVA 20 



HM 800
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Horizontální obrábûcí centrum má klasické rozloÏení pohybu, tj. podéln˘ a pfiíãn˘ pohyb vyko-
nává stÛl, svisl˘ pohyb vfieteník. Pevné vfieteno má plynulou regulaci otáãek ve 2-stupních.

Stroj ve spojení s moderními souvisl˘mi fiídícími systémy umoÏÀuje opracování v‰ech druhÛ
materiálÛ vãetnû slitin hliníku, v‰emi druhy fiezn˘ch nástrojÛ vãetnû keramick˘ch materiálÛ.
Stroj je zvlá‰tû vhodn˘ pro opracování sloÏit˘ch tvarov˘ch skfiíÀovit˘ch v˘robkÛ nebo forem.

Hlavní rysy stroje 
■ tuhá litinová konstrukce

■ tvrzené brou‰ené vodící plochy, protiplochy obloÏené umûlou hmotou

■ teleskopické kryty na podélném a pfiíãném vedení

■ kuliãkové ‰rouby ve v‰ech osách

■ pfiímé odmûfiování polohy pomocí elektrooptick˘ch pravítek

■ 60-ti místn˘ zásobník nástrojÛ ISO 50

■ otoãn˘ stÛl  indexovan˘ po 1° v rozsahu 360°

■ obrobek aÏ do hmotnosti 3 000 kg

■ plynulá regulace otáãek vfietene ve 2-stupních mechanicky fiazen˘ch aÏ do 3000 n.min-1

■ vfieteno uloÏeno v pfiesn˘ch valiv˘ch loÏiskách

■ chlazení vfietene

■ automatické mazání vodících ploch

■ souvislé fiídící systémy HEIDENHAIN iTNC 530 nebo FANUC 18i-MB

Normální provedení stroje 
■ chlazení vfietene

■ automatické centrální mazání

■ chlazen˘ elektrorozvadûã

■ osvûtlení pracovního prostoru

■ ‰roubov˘ dopravník tfiísek

■ ruãní koleãko

■ chladící systém

■ programovateln˘ ofuk

■ kotvící materiál

■ 60-ti místn˘ zásobník nástrojÛ ISO 50

■ bezpeãnostní kryt pracovního prostoru (CE)

■ fiídící systém HEIDENHAIN iTNC 530

■ elektrooptické lineární pfiímé odmûfiování na osách X, Y, Z, W

Zvlá‰tní provedení stroje
■ fiídící systém FANUC 18i-MB

■ jin˘ fiídící systém

Zvlá‰tní pfiíslu‰enství
■ frézovací úhelníky
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Parametry stroje HM 800

Pracovní stÛl

rozmûr pracovního stolu mm 800 × 800

automatické polohování otoãného stolu (360°) ° 1°

T dráÏky – ‰ífika × poãet × rozteã mm 22H8 × 7 × 100

max. hmotnost obrobku kg 3 000

rychlost rotace stolu n.min-1 4

Pojezdy

X osa (pfiíãn˘ pohyb stolu) mm 2000

Y osa (svisl˘ pohyb vfieteníku) mm 1200

Z osa (podéln˘ pojezd stolu) mm 1200

vzdálenost osy vfietene od upínací plochy stolu mm 0–1200

vzdálenost konce vfietene od osy stolu mm 275–1475

Vfieteno

kuÏel vfietene ISO 50

otáãky vfietene – plynule ve 2-stupních n.min-1 30–3000

max. kroutící moment Nm 503

Rychlosti posuvu

pracovní  posuvy X, Y, Z mm.min-1 1–6000

rychloposuv X, Y, Z m.min-1 15, 12, 15

V˘mûna nástrojÛ

kapacita ks 60

typ DIN 69 871 ISO 50

max. délka nástroje mm 400

max. hmotnost nástroje kg 25

max. prÛmûr nástroje mm 125/250

ãas v˘mûny s 15

Motory

hlavní motor (regulovateln˘) S1/S6 kW 15/18,5

posuvov˘ motor pro osy X, Y, Z, B (servo) kW 7, 7, 7, 4

Údaje o stroji

rozmûr stroje – ‰ífika × hloubka × v˘‰ka mm 4900 × 5510 × 3250

hmotnost stroje kg 18000

max. hladina akustického hluku dBA 80

max. hladina akustického v˘konu dB 97,5

tlak vzduchu bar 6

pfiíkon stroje kVA 22
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CNC
horizontální vyvrtávaãka s pojízdn˘m stojanem

Horizontální vyvrtávaãka s charakteristick˘m rozloÏením pojezdÛ – podéln˘ pohyb vykonává
stÛl, pfiíãn˘ pohyb stojan a svisl˘ pohyb vfieteník. V˘suvné vfieteno má plynulou regulaci otá-
ãek ve 2-stupních.

Stroj ve spojení s moderními souvisl˘mi fiídícími systémy umoÏÀuje opracování v‰ech druhÛ
materiálÛ vãetnû slitin hliníku, v‰emi druhy fiezn˘ch nástrojÛ vãetnû keramick˘ch materiálÛ.
Stroj je zvlá‰tû vhodn˘ pro opracování sloÏit˘ch tvarov˘ch skfiíÀovit˘ch v˘robkÛ nebo forem.

Hlavní rysy stroje
■ tuhá litinová konstrukce

■ tvrzené brou‰ené vodící plochy, protiplochy obloÏené umûlou hmotou

■ teleskopické kryty na podélném a pfiíãném vedení

■ kuliãkové ‰rouby ve v‰ech osách

■ pfiímé odmûfiování polohy pomocí elektrooptick˘ch pravítek, pfiesn˘ úhlov˘ snímaã
na ose B

■ 60-ti místn˘ zásobník nástrojÛ ISO 50

■ otoãn˘ stÛl min. krok 0,001°, v polohách 0-90-180-270° mechanicky indexovan˘

■ obrobek aÏ do hmotnosti 5000 kg

■ hydraulické zpevÀování otoãného stolu

■ vfieteno uloÏeno v pfiesn˘ch valiv˘ch loÏiskách

■ chlazení vfietene

■ pracovní vfieteno o prÛmûru 110 mm, vysouvané aÏ 550 mm (osa W)

■ plynulá regulace otáãek vfietene ve 2-stupních mechanicky fiazen˘ch

■ hydraulické zpevÀování osy W

■ pneumatické clona proti vniku kapaliny nebo neãistoty do vfietene

■ automatické mazání vodících ploch

■ souvislé fiídící systémy HEIDENHAIN iTNC 530 nebo FANUC 18i-MB

Normální provedení stroje
■ pfiesn˘ úhlov˘ snímaã na ose B

■ chlazení vfietene

■ automatické centrální mazání

■ chlazen˘ elektrorozvadûã

■ osvûtlení pracovního prostoru

■ pfiíãn˘ ‰roubov˘ dopravník tfiísek

■ ruãní koleãko

■ chladící systém

■ kotvící materiál

■ 60-ti místn˘ zásobník nástrojÛ ISO 50

■ podéln˘ zdvih 2000 mm – WHM 110-20T

■ hydraulické zpevÀování osy W

■ bezpeãnostní kryt pracovního prostoru (CE)

■ indexování stolu (osa B) v 0-90-180-270o

■ fiídící systém HEIDENHAIN iTNC 530

■ elektrooptické lineární pfiímé odmûfiování na osách X, Y, Z, W
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Parametry stroje WHM 110-20T a WHM 110-30T

Pracovní stÛl

rozmûr pracovního stolu mm 1500 × 1200

automatické polohování otoãného stolu (360°) ° 0,001°/jako B-osa

T dráÏky – ‰ífika × poãet × rozteã mm 22H8 × 7 × 150

max. hmotnost obrobku kg 5000

rychlost otáãení B-osy Nm 2

Pojezdy

X osa (pfiíãn˘ pohyb stolu)
WHM 110-20T mm 2000
WHM 110-30T mm 3000

Y osa (svisl˘ pohyb vfieteníku) mm 1500

Z osa (podéln˘ pojezd stojanu) mm 1500

W osa (v˘suv vfietene) mm 550

vzdálenost osy vfietene od upínací plochy stolu mm 0–1 500

vzdálenost konce vfietene od osy stolu mm -130–1920

Vfieteno

kuÏel vfietene ISO 50

prÛmûr v˘suvného vfietene mm 110

otáãky vfietene – plynule ve 2-stupních n.min-1 5–625
n.min-1 626–2500

max. kroutící moment Nm 1350

Rychlosti posuvu

pracovní  posuvy X, Y, Z, mm.min-1 1–6000

pracovní posuv W mm.min-1 1–5000

rychloposuv X, Y, Z, W 10, 10, 10, 5

kuliãkové ‰rouby X, Y, Z mm 63 × 10

kuliãkové ‰rouby W mm 40 × 10

V˘mûna nástrojÛ

kapacita ks 60

typ DIN 69 871 ISO 50

max. délka nástroje mm 400

max. hmotnost nástroje kg 25

max. prÛmûr nástroje mm 125/250

ãas v˘mûny s 15

Motory

hlavní motor (regulovateln˘) S1/S6 kW 22/26

posuvov˘ motor pro osy X, Y, Z, B, W (servo) kW 6, 6, 6, 7, 7

Údaje o stroji

rozmûr stroje – ‰ífika × hloubka × v˘‰ka mm 4480 × 5510 × 3720

hmotnost stroje kg 23 500

max. hladina akustického hluku dBA 80

max. hladina akustického v˘konu dB 97,5

tlak vzduchu bar 6

pfiíkon stroje kVA 32

Zvlá‰tní provedení stroje
■ podéln˘ zdvih 3000 mm – WHM 110-30T

■ fiídící systém FANUC 18i-MB

■ jin˘ fiídící systém

■ chlazení osou vfietene

■ ãlánkov˘ dopravník tfiísek

Zvlá‰tní pfiíslu‰enství
■ pravoúhlá frézovací hlava 

■ univerzální frézovací hlava 

■ vfieteno podpûrná objímka 

■ frézovací úhelníky
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CNC
horizontální vyvrtávaãka souvisle fiízená

Popis stroje
Horizontální vyvrtávaãka WHM 110 K má klasicky fie‰ené pojezdy, tj. podéln˘ a pfiíãn˘ pohyb
vykonává stÛl, svisl˘ pohyb vfieteník. Vyvrtávaãky WHM 130 mají pfiíãnû posuvn˘ stojan. V˘suv-
né vfieteno má plynulou regulaci otáãek ve 2-stupních.

Stroj ve spojení s moderními souvisl˘mi fiídícími systémy umoÏÀuje opracování v‰ech druhÛ
materiálÛ vãetnû slitin hliníku, v‰emi druhy fiezn˘ch nástrojÛ vãetnû keramick˘ch materiálÛ.
Stroj je zvlá‰tû vhodn˘ pro opracování sloÏit˘ch tvarov˘ch skfiíÀovit˘ch v˘robkÛ nebo forem.

V˘hody stroje
■ tuhá litinová konstrukce

■ tvrzené brou‰ené vodící plochy, protiplochy obloÏené umûlou hmotou a nadlehãované vali-
v˘mi bloky

■ teleskopické kryty na podélném a pfiíãném vedení

■ kuliãkové ‰rouby ve v‰ech osách

■ pfiímé odmûfiování polohy pomocí elektrooptick˘ch pravítek v osách X, Y, Z, rotaãní snímaã
v ose W, pfiesn˘ úhlov˘ snímaã na ose B

■ 40-ti místn˘ zásobník nástrojÛ ISO 50

■ otoãn˘ stÛl jako osa B

■ obrobek aÏ do hmotnosti 5 000 kg (WHM 130.4 aÏ 20 000 kg)

■ vfieteno uloÏeno v pfiesn˘ch valiv˘ch loÏiskách

■ chlazení vfietene

■ pracovní vfieteno o prÛmûru 110 mm (WHM 130 130 mm), vysouvané aÏ 600 mm (800mm)
- osa W

■ plynulá regulace otáãek vfietene ve 2-stupních mechanicky fiazen˘ch

■ automatické mazání vodících ploch

■ vyvaÏování vfieteníku

■ souvislé fiídící systémy HEIDENHAIN iTNC 530
nebo FANUC 18i-MB

Normální provedení stroje
■ elektrooptické lineární pfiímé odmûfiování na osách X, Y, Z,

rotaãní snímaã W

■ pfiesn˘ úhlov˘ snímaã na ose B

■ chlazení vfietene

■ automatick˘m
centrální mazáním

■ chlazen˘ elektrorozvadûã

■ osvûtlení pracovního prostoru

■ ruãní koleãko

■ chladící systém

■ kotvící materiál

■ 40-ti místn˘ zásobník nástrojÛ ISO 50

■ bezpeãnostní kryt pracovního prostoru (CE)

■ fiídící systém HEIDENHAIN iTNC 530

Zvlá‰tní provedení stroje
■ fiídící sysrém SIEMENS 840 D

■ fiídící systém FANUC 18i-MB

■ jin˘ fiídící systém

■ chlazení osou vfietene (WHM 110-K)

■ ãlánkov˘ dopravník tfiísek

Zvlá‰tní pfiíslu‰enství
■ univerzální frézovací hlava (nelze uÏít automatické v˘mûny nástrojÛ)

■ vfieteno podpûrná objímka (nelze uÏít automatické v˘mûny nástrojÛ)

■ frézovací úhelníky
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Parametry stroje WHM 110-K, WHM 130.2, WHM 130.4

Pracovní stÛl WHM 110-K WHM 130.2 WHM 130.4

rozmûr pracovního stolu mm 1400 × 1400 1600 × 1800 2000 × 2000

pfiesnost polohování otoãného stolu – B-osa „ 5 5 6

T dráÏky – ‰ífika × rozteã mm 28H8 × 200 28H8 × 200 28H8 × 200

max. hmotnost obrobku kg 5000 10000 20000

rychlost otáãení B-osy n.min-1 2 2 2

Pojezdy

X osa (podéln˘ pojezd stolu) mm 1700 2000 4000

Y osa (svisl˘ pohyb vfieteníku) mm 1400 2000 2500

Z osa (pfiíãn˘ pohyb stolu) mm 1400 1250 2000

W osa (v˘suv vfietene) mm 600 800 800

Vfieteno

kuÏel vfietene ISO 50 ISO 50 ISO 50

prÛmûr v˘suvného vfietene mm 110 130 130

otáãky vfietene – plynule ve 2-stupních n.min-1 5–3000 5–2500 5–2500

max. kroutící moment Nm 1100 2865 2865

Rychlosti posuvu

pracovní  posuvy X, Y, Z mm.min-1 1–6000 1–4500 1–4500

pracovní posuv W mm.min-1 1–2000 1–2000 1–2000

rychloposuv X, Y, Z, W m.min-1 10, 10, 10, 3 9, 9, 9, 3 9, 9, 9, 3

V˘mûna nástrojÛ

kapacita ks 40 40 40

typ DIN 69 871 ISO 50 ISO 50 ISO 50

max. délka nástroje mm 350 350 350

max. hmotnost nástroje kg 25 25 25

max. prÛmûr nástroje mm 125/250 125/250 125/250

ãas v˘mûny s 18 18 18

Motory

hlavní motor (regulovateln˘) S1/S6 kW 22/26 26/30 26/30

posuvov˘ motor pro osy X, Y, Z, B, W (servo) Nm/kW 40/5,5 40/5,5 40/5,5

posuvov˘ motor pro osy B, W (servo) Nm/kW 22/4,0 22/4,0 22/4,0

Údaje o stroji

rozmûr stroje - ‰ífika mm 6400 4820 7500

- hloubka mm 4000 5115 5115

- v˘‰ka mm 3700 4365 4365

hmotnost stroje kg 25000 34000 43000

max. hladina akustického hluku dBA 80 80 80

max. hladina akustického v˘konu dB 97,5 97,5 97,5

tlak vzduchu bar 6 6 6

pfiíkon stroje kVA 60 80 80

¤ízení jednotliv˘ch os
Jednotlivé osy jsou osazeny pfiesn˘mi kuliãkov˘mi ‰rou-
by. Ke snímaní polohy je pouÏito HEIDENHAIN elektro-
optické lineární pfiímé odmûfiování na osách X, Y, Z,rotaã-
ní snímaã na  W ose, coÏ zaruãuje dlouhodobû pfiesné
polohování stroje.
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Klasicky koncipovaná horizontální vyvrtávaãka s kfiíÏov˘m stolem, svisle posuvn˘m vfietení-
kem a v˘suvn˘m pracovním vfietenem.

Stroj urãen˘ do kusov˘ch a malosériov˘ch v˘rob pro opracování v‰ech druhÛ materiálÛ vãet-
nû slitin hliníku, v‰emi druhy fiezn˘ch nástrojÛ vãetnû keramick˘ch materiálÛ. Stroj je zvlá‰tû
vhodn˘ pro opracování skfiíÀovit˘ch v˘robkÛ.

V˘hody stroje
■ tuhá litinová konstrukce

■ tvrzené brou‰ené vodící plochy

■ teleskopické kryty na podélném a pfiíãném vedení

■ vyváÏení vfieteníku

■ obrobek aÏ do hmotnosti 2000–10000 kg

■ vfieteno uloÏeno v pfiesn˘ch valiv˘ch loÏiskách

■ pracovní vfieteno o prÛmûru  90–130 mm,
vysouvané aÏ  400–900 mm (osa W)

■ automatické upínání nástrojÛ

■ automatické mazání vodících ploch

■ moÏnost montáÏe indikace polohy na osy X, Y, Z, W

Normální provedení stroje
■ automatické upínání nástrojÛ (kromû WHM 90 T)

■ chladící systém

■ osvûtlení stroje

■ odmûfiování v ose X, Y

■ kotvící materiál

Zvlá‰tní provedení stroje
■ s indikací polohy v osách X, Y, Z, W

Zvlá‰tní pfiíslu‰enství
■ podpûrná loÏisko dlouhého trnu

■ frézovací úhelníky

WHM 
ruãnû ovládaná horizontální vyvrtávaãka
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Parametry stroje WHM 90T, WHM 110C/3, WHM 130C/2

Pracovní stÛl WHM 90T WHM 110C/3 WHM 130C/2

rozmûr pracovního stolu mm 1000 × 800 1200 × 1100 1600 × 1400

polohování otoãného stolu (360°) ° 4 × 90 kontinuálnû 360

max. hmotnost obrobku kg 2000 4000 10000

Pojezdy

X osa (podéln˘ pojezd stolu) mm 850 1600 2000

Y osa (svisl˘ pohyb vfieteníku) mm 755 1300 1600

Z osa (pfiíãn˘ pohyb stolu) mm 1080 1400 2000

W osa (v˘suv vfietene) mm 600 600 900

vzdálenost osy vfietene od upínací plochy stolu mm

vzdálenost konce vfietene od osy stolu mm

Vfieteno

kuÏel vfietene MORSE 5 ISO 50 ISO 50

prÛmûr v˘suvného vfietene mm 90 110 130

otáãky vfietene n.min-1 20–1000 9–1000 6,6–750

otáãky lícní desky n.min-1 10–200 6–221 4,4–165

max. prÛmûr pfii vrtání mm 65 65 80

max. prÛmûr pfii vyvrtávání mm 240 300 350

max. vyvrtávání s lícní deskou mm 450 600 700

zdvih suportu lícní desky mm 170 170 200

Rychlosti posuvu

pracovní  posuvy X, Y, Z mm.ot-1 0,025–8 0,04–6 0,04–6

pracovní posuv W mm.ot-1 0,05–16 12 12

poãet stupÀÛ 18

Motory

hlavní motor S1/S6 kW 6,5/8,0 7,5 11

Údaje o stroji

rozmûr stroje – ‰ífika × hloubka × v˘‰ka mm 5075 × 2345 5200 × 3500 7520 × 4560
× 2730 × 3300 × 4085

hmotnost stroje kg 12000 18300 36500

max. hladina akustického hluku dBA 80

max. hladina akustického v˘konu dB 97,5

pfiíkon stroje kVA 15 18 22
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CNC
desková horizontální vyvrtávaãka

Deskové horizontální vyvrtávaãky jsou charakteristické rozloÏením pojezdÛ – podéln˘ pohyb
vykonává pojízdn˘ stojan, kter˘ pojíÏdí kolem pevného deskového stolu zabudovaného do
základny, nebo kolem otoãného stolu s pfiíãn˘m pojezdem. Svisl˘ pohyb vykonává vfieteník,
jehoÏ hmota je vyvaÏována protizávaÏím. Pfiíãn˘ pohyb je fie‰en ve dvou variantách. První
varianta je fie‰ena pouze v˘suvn˘m vfietenem (tento typ je moÏno vybavit lícní deskou, druh˘
varianta je opatfiena pfiíãn˘m sm˘kadlem a v˘suvn˘m vfietenem, tyto stroje jsou kromû v˘suv-
ného vfietene opatfieny pevn˘m frézovacím vfietenem. Vfieteno má plynulou regulaci otáãek
ve 2-stupních.

Stroj ve spojení s moderními souvisl˘mi fiídícími systémy umoÏÀuje opracování v‰ech druhÛ
materiálÛ vãetnû slitin hliníku, v‰emi druhy fiezn˘ch nástrojÛ vãetnû keramick˘ch materiálÛ.
Stroj je zvlá‰tû vhodn˘ pro opracování sloÏit˘ch tvarov˘ch skfiíÀovit˘ch v˘robkÛ nebo forem
velk˘ch rozmûrÛ a velké hmotnosti.

V˘hody stroje
■ tuhá litinová konstrukce

■ tvrzené brou‰ené vodící plochy, protiplochy obloÏené umûlou hmotou, nadlehãované vali-
v˘mi bloky

■ teleskopické kryty na podélném a svislém vedení, pfiípadnû na pfiíãnû posuvném vedení
stolu

■ kuliãkové ‰rouby ve v‰ech osách (pfiípadnû v ose X hfieben a pfiedepnutá pastorková pfie-
vodovka)

■ pfiímé odmûfiování polohy pomocí elektrooptick˘ch pravítek

■ 40-ti místn˘ zásobník nástrojÛ ISO 50, roz‰ifiiteln˘ aÏ na 100 nástrojÛ

■ vfieteno uloÏeno v pfiesn˘ch valiv˘ch loÏiskách

■ chlazení vfietene

■ pracovní vfieteno o prÛmûru 110–250 mm

■ plynulá regulace otáãek vfietene ve 2-stupních mechanicky fiazen˘ch

■ vyvaÏování vfieteníku

■ automatické mazání vodících ploch

■ souvislé fiídící systémy HEIDENHAIN iTNC 530 nebo FANUC 18i-MB

Normální provedení stroje
■ elektrooptické lineární pfiímé odmûfiování na osách X,Y, Z, W

■ kuliãkové ‰rouby ve v‰ech osách (pfiípadnû v ose X hfieben a pfiedepnutá pastorková pfie-
vodovka)

■ vyvaÏování vfieteníku

■ chlazení vfietene

■ automatické centrální mazání

■ chlazen˘ elektrorozvadûã

■ osvûtlení pracovního prostoru

■ chladící systém

■ kotvící materiál

■ 40-ti místn˘ zásobník nástrojÛ ISO 50

■ bezpeãnostní kryt pracovního obsluhy (CE)

■ fiídící systém HEIDENHAIN iTNC 530
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Parametry stroje

Pojezdy

X osa (pfiíãn˘ pohyb sm˘kadla) mm 3000–12000

Y osa (svisl˘ pohyb vfieteníku) mm 1600–5000

Z osa (podéln˘ pojezd stojanu) mm 800–1800

W osa (v˘suv vfietene) mm 800–1600

Vfieteno

kuÏel vfietene ISO 50, ISO 60

prÛmûr vrtacího v˘suvného vfietene mm 130–250

prÛmûr frézovacího pevného vfietene mm 221,44–380

prÛmûr lícní desky mm 670–800

otáãky vfietene – plynule ve 2-stupních n.min-1 dle provedení

max. kroutící moment vrtacího v˘suvného vfietene Nm 2000–8000

max. kroutící moment frézovacího pevného vfietene Nm 3500–27000

Rychlosti posuvu

pracovní  posuvy X, Y, Z mm.min-1 2–6000 

pracovní posuv W mm.min-1 2–2000, 3000, 4000

rychloposuv X, Y, Z, W m.min-1 2–8

V˘mûna nástrojÛ

kapacita ks 40, 60, 80, 100

typ DIN 69 871 ISO 50

max. délka nástroje mm 400

max. hmotnost nástroje kg 25

max. prÛmûr nástroje mm 125/250

ãas v˘mûny s 18–38

Motory

hlavní motor (regulovateln˘) S1 kW 15–129

Údaje o stroji

hmotnost stroje kg 18000–230000

max. hladina akustického hluku dBA 80

max. hladina akustického v˘konu dB 97,5

tlak vzduchu bar 6

pfiíkon stroje kVA 30–200

Zvlá‰tní provedení stroje
■ fiídící systém SIEMENS 840 D

■ fiídící systém FANUC 18i-MB

■ fiídící systém FAGOR 8055 M

■ jin˘ fiídící systém

■ chlazení osou vfietene

■ stolová deska ve velikosti a provedení na pfiání

■ otoãn˘ stÛl s pfiíãn˘m posuvem

Zvlá‰tní pfiíslu‰enství
■ vertikální frézovací hlava 

■ pravoúhlá prodlouÏená frézovací hlava 

■ dvousmûrná prodlouÏená frézovací hlava 

■ univerzální frézovací hlava 

■ vfieteno podpûrná objímka 

■ pfiídavná lícní deska mechanicky ovládaná

■ CNC pfiídavná lícní deska

■ podpûrné koncové loÏisko

■ frézovací úhelníky

■ dopravníky tfiísek

■ chlazení s nádrÏí 1000 l

■ redukce ISO 60/ISO 50
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Od roku 2001 provádíme kompletní pfiestavby obrábûcích strojÛ, tzv. „retrofiting“ a moder-
nizace fiídících systémÛ. Pfiestavba konvenãního stroje na ãíslicovû fiízen˘ stroj se skládá
z kompletnû provedené generální opravy, nahrazení stávajících ‰roubÛ za pfiesné kuliãkové
‰rouby, instalace pohonÛ a fiídícího systému. V˘bûr fiídícího systému je závisl˘ na pfiání a zvy-
klostech zákazníka. 

WD 130 CNC
Souvisle řízená horizontální vyvrtávačka 

Ukázka pfiestavby a modernizace ruãnû fiízené horizontální vyvrtávaãky WD 130 na
CNC souvisle fiízenou vyvrtávaãku.

SUA 125 CNC
Zvýší Vaši produktivitu

Takto vypadá pfiestavba pÛvodnû konvenãního soustruhu na SU 125 CNC s moder-
ním fiídícím systémem HEIDENHAIN Manualplus 4110.

Na základû poÏadavku od zákazníka jsme schopni provést pfiestavbu ‰iroké fiady obrábûcích
strojÛ jako napfiíklad soustruhÛ, frézek, obrábûcích center nebo horizontálních vyvrtávaãek

FGS 40CNC
CNC vertikální frézka

Ukázka modernizace CNC frézky FGS 40 CNC s fiídícím systé-
mem HEIDENHAIN iTNC 530, která byla zhotovena pro na‰e-
ho nejvût‰ího v˘robce automobilÛ ·KODA AUTO a.s.
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SNa‰e dal‰í sluÏby
Generální a stfiední opravy
Generální opravy provádíme v obvyklém rozsahu u následujících strojů:

■ univerzální soustruhy do toãného prÛmûru 1250 mm 

■ konzolové a stolové frézky do ‰ífiky stolu 500 mm 

■ vrtaãky do velikosti 6 

■ brusky na plocho do ‰ífiky stolu 630 mm 

■ strojní pily do velikosti 320 mm

■ strojní nÛÏky a oh˘baãky do tl. stfiíh. mat. 6,3 mm

■ ostatní stroje a zafiízení dle osobní dohody 

Na stroje po provedené generální opravû poskytujeme garanci min. 12 mûsícÛ. Po dohodû
se zákazníkem mÛÏe b˘t sjednána i del‰í doba. Nedílnou souãástí dodávky je protokol pfies-
nosti, revizní zpráva a doplnûná elektro dokumentace.

Dále provádíme stfiední opravy pfiíp. prohlídky v dohodnutém termínu. 

Mûfiení geometrie obrábûcích strojÛ
Cesta ke snížení zmetkovitosti 

Díky jedineãnému technickému zázemí jsme Vám schopni nezávisle zmûfiit geometrii Va‰ich
strojÛ a pomoci Vám s nápravou zji‰tûn˘ch chyb na stroji.

K diagnostice chyb pouÏíváme mûfiící systém QC10 Ballbar a mûfiící systém XL 80 od firmy
Renishaw. Oba tyto systémy pfiedstavují vrchol mezi nástroji pro diagnostiku obrábûcích stro-
jÛ a soufiadnicov˘ch mûfiících strojÛ.
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Digitální odmûfiování polohy
Dodáváme a instalujeme digitální odmûfiování polohy Newall. Snímaãe polohy Spherosyn
a Microsyn se vyznaãují dlouhodobou provozní spolehlivostí a velkou odolností vÛãi prostfie-
dí a po‰kození. Odmûfiování Newall se tak uplatní i v nároãn˘ch provozech, kde bûÏná odmû-
fiování selhávají.

Hlavní v˘hody digitálního odmûfiování Newall
■ snadná a rychlá instalace

■ spolehlivost a nenároãnost na ãi‰tûní a údrÏbu

■ vysoká pfiesnost, opakovatelnost a rozli‰ení

■ odolnost vÛãi tfiískám, prachu a jin˘m neãistotám

■ vysoká odolnost vÛãi vibracím a otfiesÛm, krytí IP 67

■ fiada uÏiteãn˘ch v˘poãtov˘ch a pamûÈov˘ch funkcí

■ eliminace opotfiebení a nepfiesností posuvov˘ch ‰roubÛ a matic

Pravoúhlé fiízení pro frézky, vrtaãky a vyvrtávaãky
HEIDENHAIN TNC 124
Ne kaÏdá úloha obrábûní vyÏaduje souvislé fiízení se v‰emi vlastnostmi CNC stroje. V mno-
ha pfiípadech bohatû postaãí pravoúhlé fiízení s vlastnostmi TNC 124. S tímto fiízením nemu-
síte pro jednoduché manuální obrábûní psát hned NC program. Pomocí tlaãítek pro pohyb
os mÛÏete spustit plynul˘ pohyb stroje, nebo pomocí ruãního koleãka po mal˘ch pfiírÛstcích.
Anebo jednodu‰e zadáte cílovou polohu a stiskem tlaãítka spustíte pohyb pfiíslu‰né osy.

TNC 124 bere v úvahu délku a rádius aÏ 99 rÛzn˘ch nástrojÛ. K dispozici jsou také standardní
cykly pro vrtání na rozteãné kruÏnici, fiady otvorÛ, nebo frézování pravoúhl˘ch kapes. Pro slo-
Ïitûj‰í úlohy nebo pro seriovou v˘robu mÛÏete v TNC 124 vytvofiit NC program. To je moÏné
buì zadáním polohy z klávesnice, nebo uloÏením aktuální polohy pfiímo do programu (teach-
in reÏim). TNC 124 mÛÏe uloÏit aÏ 20 programÛ a celkem aÏ 2000 programov˘ch blokÛ.
Pokud potfiebujete je‰tû vût‰í programovou pamûÈ, datová rozhraní Vám umoÏní pouÏít exter-
ní pamûÈové zafiízení. Vytvofiené programy vykonává TNC 124 buì po blocích, nebo auto-
maticky (souvisle). Potenciometrem pro override posuvu mÛÏete nastavit programovanou
rychlost v závislosti na aktuálních podmínkách stroje. ¤ízení se snadno ovládá a zobrazená
nápovûda Vám pomÛÏe v pfiípadech, kdy si nejste jisti správností svého postupu. K dispozi-
ci jsou také dal‰í pomÛcky jako napfiíklad kalkulátor fiezn˘ch podmínek, bûÏná kalkulaãka
a stopky. 

TNC 124 Odmûfiování Newall
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