
SLOVÁCKÉ STROJÍRNY, a.s., ČESKÁ REPUBLIKA

BRUSKY
BUA, BUB, BUC, C 250, C 500



Univerzální hrotové brusky

VYSOKÁ PRODUKTIVITA

Výkonné brousící stroje řady BUA (provedení Practic a Profi), BUB (provedení
Practic, Profi a Multi) a BUC (provedení Practic, Profi a Multi) jsou určeny pro
přesné broušení více vnějších válcovy ́ch ploch různých průměrů, přilehly ́ch
čelních ploch a přechodovy ́ch rádiusů obrobků. V jiném provedení je možné
i broušení vnitřních válcových, kuželových a přilehly ́ch čelních ploch. Brusky
v základním provedení umožňují broušení podélné nebo zapichovací broušení
s pevným nebo oscilujícím stolem, postupné zápichy s následny ́m podélny ́m
přebroušením, broušení čelních ploch bokem brousicího kotouče s možností
oscilace brousícího vřeteníku, podélné broušení kuželů v rozsahu natočení stolu
nebo lineární interpolací, strmé kužely je možno brousit u obrobků upnuty ́ch ve
sklíčidle.
Stroje jsou vhodné i pro broušení rádiusů kruhovou interpolací a šikmý zápich
interpolací. Současně umožňují využívat různé způsoby orovnání brousícího
kotouče. Obrobky lze brousit mezi hroty, v opěrkách, letmo ve sklíčidle nebo
kleštině a na magnetické upínací desce.
Stroje jsou vhodné pro broušení, jak
v jednotlivých kusech, tak v malosériové
a velkosériové vy ́robě. Brousicí cyklus
probíhá ručně s podporou řídícího
systému nebo automaticky. Modulárně
řešená konstrukce stroje umožňuje
širokou volbu konfigurace stroje, kterou
nabízíme v jiných provedení stroje.

VAŠE TECHNOLOGIE NA STROJÍCH TOS



ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ STROJE

– řídicí systém SIEMENS Sinumerik 840D sl
– ovládací panel s plochou barevnou grafickou

obrazovkou
– PLC SIEMENS Simatic S7 – 300
– uživatelsky SW pro stroj v základním provedení
– dálková diagnostika
– programově řízené natáčení brousící jednotky

(osa B – pouze u provedení Multi)
– střídavé digitální elektrické pohony (osy X, Z, C9)
– bezkartáčovy prstencovy motor s přímym

odměřováním v ose B (pouze u provedení Multi)
– přísuv brousícího vřeteníku (osa X) a posuv stolu

(osa Z) kuličkovymi šrouby
– přední a zadní litinové lože spojené šrouby

a kolíky
– přísuv brousicího vřeteníku s uzavřeným valivým

vedením (VM lišty)

– brousicí vřeteník s valivě uloženym brousícím
vřetenem

– bezpečnostní kryt brousicího kotouče
– vrchní stůl natáčivy (mimo BUC-C/6000)
– ručně natáčivy a posuvny unášecí vřeteník

s plynulou změnou otáček obrobku
– ručně posuvny koník s hydraulicky ovládanym

posuvem hrotové objímky a vyrovnáním
válcovitosti

– částečné krytování stroje s posuvnymi předními
dveřmi a zadními panelovymi kryty

– elektricky rozvaděč s chladící jednotkou RITTAL
– automatické mazání vedení stolu a kuličkovych

šroubů stolu a brousicího vřeteníku
– orovnávací zařízení na koníku s diamantovou

orovnávací destičkou
– normální příslušenství
– vybavení stroje

Technologické možnosti strojů



SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

VYSOKÁ PŘESNOST

BUA
BUA 25 B
Practic, Profi



Oběžný průměr mm 250, 315 *) 
Vzdálenost mezi hroty max. mm 500, 750, 1 250
Hmotnost obrobku upnutého v hrotech max. kg 250  

letmo vč. upínače, max kg 50  
mezi hroty a podepřeného v opěrkách kg X  

Brousící kotouč (průměr, šířka, díra) mm 400 x 40 x 127
Obvodová rychlost brousicího kotouče, max. m/s 50
Otáčky vřetena unášecího vřeteníku 1/min 20 – 800
Natočení brousícího vřeteníku, ruční (Practic, Profi) ° +45 ÷ -15
Natočení unášecího vřeteníku, ruční ° 0 ÷ +90
Natočení stolu při vzdálenosti hrotů (mm):         500 ° +10°30' ÷ -6°

750 ° +9 ÷ -5°
1 250 ° +6°30' ÷ 3°30'

Síť standardní elektrická 3 x 400 v, 50Hz, TN-C-S
Výkon elektromotoru brousícího vřeteníku kW 5,5 S6 – 60%
Celkový příkon stroje kVA 18
Tolerance průměru obrobku IT 4
Hmotnost brusky při vzdálenosti hrotů (mm):     500 kg 3 650

750 kg 3 950
1 250 kg 4 250

BUA 25B PRACTIC, PROFI

Technické parametry

*) jiné provedení, zvláštní příslušenství



RYCHLOST A PŘESNOST BROUŠENÍ

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

BUB
BUB 40, 50 B
Practic, Profi, Multi



Oběžny ́ průměr mm 400, 500 500
Vzdálenost mezi hroty max. mm 1 000, 1 500, 2 000, 3 000 1 000, 1 500, 2 000, 3 000
Hmotnost obrobku upnutého v hrotech max. kg 500 500

letmo vč. upínače,max. kg 100 (250)* 100
mezi hroty a podepřeného v opěrkách kg 700 700

Brousící kotouč (průměr, šířka, díra) mm 500 x 80 x 203 500 x 80 x 203
Obvodová rychlost brousicího kotouče, max. m/s 50 50
Otáčky vřetena unášecího vřeteníku 1/min 6–170, 30–900 6–170, 30–900
Natočení brousícího vřeteníku, ruční (Practic, Profi) ° -15 ÷ +45
Natočení brousícího vřeteníku programovatelná (Multi) ° -195 ÷ +30
Natočení unášecího vřeteníku, ruční ° 0 ÷ +90 0 ÷ +90
Natočení stolu při vzdálenosti hrotů (mm):

1 000 ° + 8°30' ÷ -4°30' + 8°30' ÷ -4°30'
1 500 ° +7 ÷ -4° +7 ÷ -4°
2 000 ° +6°-3' +6°-3'
3 000 ° +4°30' ÷ -2° +4°30' ÷ -2°

Síť standardní elektrická 3 x 400 V, 50Hz, TN-C-S 3 x 400 V, 50Hz, TN-C-S
Výkon elektromotoru brousícího vřeteníku kW 11 11
Celkový příkon stroje kVA 51 51
Tolerance průměru obrobku IT 4 IT 4
Hmotnost brusky při vzdálenosti hrotů (mm):

BUB BUB 40B BUB 50B MULTI
1 000 kg 6 750 7 000 8 000
1 500 kg 7 250 7 500 8 500
2 000 kg 7 750 8 000 9 000
3 000 kg 8 650 8 900 10 400

BUB 40(50)B PRACTIC, PROFI MULTI

Technické parametry

*) jiné provedení, zvláštní příslušenství



BUC
BUC 63 C, 85 C Practic

DOKONALOST OBROBKU

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ



Oběžny ́ průměr mm 630, 850 630, 850
Vzdálenost mezi hroty max. mm 2 000, 3 000, 4 000 2 000, 3 000, 4 000

5 000, 6 000 5 000, 6 000
Hmotnost obrobku upnutého v hrotech max. kg 3 000 3 000

letmo vč. upínače, max. kg 300 300
mezi hroty a podepřeného v opěrkách kg 4 000 4 000

Brousící kotouč (průměr, šířka, díra) mm 750 x 100 x 305 750 x 100 x 305
Obvodová rychlost brousicího kotouče, max. m/s 50 50
Otáčky vřetena unášecího vřeteníku 1/min 4 – 38, 24 – 230 4 – 38, 24 – 230
Natočení brousícího vřeteníku, ruční (Practic, Profi) ° +30 ÷ -10
Natočení brousícího vřeteníku programovatelná (Multi) ° -225 ÷ +45
Natočení unášecího vřeteníku, ruční ° 0 ÷ +90 0 ÷ +90
Natočení stolu při vzdálenosti hrotů (mm):

2 000 ° + 6°30' ÷ -5° + 6°30' ÷ -5°
3 000 ° ± 5° ± 5°
4 000 ° ± 4° ± 4°
5 000 ° ± 3° ± 3°
6 000 ° 0° 0°

Síť standardní elektrická 3 x 400 V, 50Hz, TN-C-S 3 x 400 V, 50Hz, TN-C-S
Výkon elektromotoru brousícího vřeteníku kW 19 S6 - 60% 19 S6 - 60%
Celkový příkon stroje kVA 65(85)* 65(85)*
Tolerance průměru obrobku IT 4 IT 4
Hmotnost brusky při vzdálenosti hrotů (mm): BUC 63 BUC 85 BUC 63 BUC 85

2 000 kg 12 540 12 840 15 350 15 650
3 000 kg 14 250 14 530 17 600 17 900
4 000 kg 15 960 16 260 19 600 19 900
5 000 kg 17 670 17 930 21 950 22 250
6 000 kg 19 380 19 690 24 200 24 500

BUC 63(85)C PRACTIC, PROFI, MULTI PRACTIC, PROFI MULTI

Technické parametry

*) jiné provedení, zvláštní příslušenství



BUC
BUC 63 C, 85 C Profi

JEDNIČKA VE SVÉ TŘÍDĚ



ISO PROGRAMOVÁNÍ



DLOUHÁ ŽIVOTNOST

BUC
BUC 63 C, 85 C Multi

SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE





Bezhroté brusky

VYSOKÁ PRODUKTIVITA

Stroje s typovy ́m označením C 250 CNC a C 500 CNC patří do vy ́robní řady C,
plně číslicově řízeny ́ch bezhrotových brusek. Jejich konstrukce a mimořádná
tuhost je předurčuje pro přesné a velmi vy ́konné broušení vnějších válcových
ploch v sériově a hromadné výrobě s možností zapichovacího (tvarového) nebo
průchozího broušení. Stavebnicová modifikace strojů umožňuje volit počet
řízených os podle typu broušeného obrobku a dle požadavků zákazníka.
Standardně dodávaný uživatelský SW je řešen tak, aby maximálně vyhovoval
potřebám obsluhy seřizovače a technologa. Je vybaven řadou podpůrny ́ch
funkcí (archivací technologií broušení, grafickou diagnostikou brusky, logickou
nápovědu, atd.). To výrazny ́m způsobem zjednodušuje a usnadňuje obsluhu,
včetně rychly ́ch diagnostik případných poruch stroje s možností vy ́běru
náhradních dílů a kontaktů na subdodavatele přímo na obrazovce řídícího
systému.
Je velmi výhodné napojení do vnitřní datové sítě uživatele s možností
zpracování dat o průběhu broušení a jeho výsledcích, včetně statistických
rozborů přesnosti práce strojů. Kompletní zálohování nastavené technologie
a jejich parametrů značně urychluje přeseřizování stroje na jiny ́ typ obrobku.
Pro svoji provozní flexibilitu, mimořádny ́ výkon, přesnost, ale i maly ́ zastavěny ́
prostor se bezhroté brousící stroje C 250 CNC a C 500 CNC stávají
epostradatelnou součástí výrobních linek výrobců ložisek, automobilových dílů
a motorů, výrobců letadel a jejich součástí, vy ́robců textilních a polygraficky ́ch
strojů. Konstrukční řešení umožňující širokou volbu konfigurace stroje, kterou
nabízíme v jiných provedení stroje.

Broušení zápichové Broušení průběžné



VAŠE TECHNOLOGIE NA STROJÍCH TOS

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ STROJE

– řídicí systém SIEMENS Sinumerik 840D sl
– přední ovládací panel s plochou barevnou

grafickou obrazovkou
– zadní ovládací panel s ovládacími prvky pro

obsluhu (pro průchozí broušení)
– PLC SIEMENS Simatic S7 – 300
– systémový, komunikační a diagnosticky ́ SW
– digitální AC servomotory posuvů s digitálními

měniči SIEMENS Sinamics S120
– lože stroje s příslušenstvím
– brousicí vřeteník s oboustranně uloženy ́m

vřetenem na valivy ́ch ložiskách
– přísuv brousícího vřeteníku (osa X1) kuličkovy ́m

šroubem
– zařízení pro poloautomatické vyvažování

brousicího kotouče
– CNC orovnávač brousicího kotouče s křížovým

suportem (bez kopírovací šablony)
– kompletní podávací vřeteník s oboustranně

uloženy ́m vřetenem na valivých ložiskách

– plynulá změna otáček podávacího kotouče
– orovnávač podávacího kotouče s křížovy ́m

suportem
– stojánek opěrného pravítka s ručním výškovým

nastavením a ručním zpevněním
– úplné krytování stroje s ručně posuvny ́mi

dvoudílny ́mi bočními dveřmi a s vnitřním
zářivkovým osvětlením

– automatické centrální mazání se samostatny ́mi
mazacími okruhy

– úprava stroje pro připojení pro centrální nebo
lokální přívod chladící kapaliny

– úprava stroje pro připojení centrálního nebo
lokálního odsávání olejové mlhy z pracovního
prostoru

– vysokotlaký hydraulický agregát včetně
hydraulických rozvodů a hydraulických jednotek

– elektricky ́ rozvaděč s chladícími jednotkami
RITTAL

– normální příslušenství

Uspořádání ve stroji C 250

1. orovnávací kladka 2. brousící kotouč 3. opěrně pravítko 4. podávací kotouč

Opěrně pravítko
s obrobky

1

2

3 4



AUTOMATICKÁ MANIPULACE

C 250
JEDNIČKA VE SVÉ TŘÍDĚ

C 250 CNC řízené osy – základní provedení
osa X1 přísuv podávacího kotouče se stojánkem v polohové vazbě
osa U1 příčny ́ posuv orovnávače brousícího kotouče v polohové vazbě
osa W1 podélný posuv orovnávače brousícího kotouče v polohové vazbě
osa W2 podélný posuv orovnávače podávacího kotouče v polohové vazbě
osa C2 plynule řízené otáčky podávacího kotouče v rychlostní vazbě



Jiné provedení stroje C 250 CNC

osa A naklápění podávacího kotouče v polohové vazbě
osa B natáčení podávacího kotouče se stojánkem v polohové vazbě
osa C1 otáčení brousícího kotouče v rychlostní vazbě
osa C3 náhon orovnávací klady v rychlostní vazbě
osa C4 náhon vstupního dopravníku v rychlostní vazbě
osa C5 náhon výstupního dopravníku v rychlostní vazbě
osa U2 příčny ́ posuv orovnávače podávacího kotouče v polohové vazbě
osa W2 podélný posuv orovnávače podávacího kotouče v polohové vazbě
osa X2 přísuv podávacího kotouče ke stojánku v polohové vazbě
osa X3 polohování vstupního dopravníku v polohové vazbě
osa X4 polohování vy ́stupního dopravníku v polohové vazbě
osa Y2 polohování ochranné clony krytu brusného kotouče v polohové vazbě

Min. broušeny ́ průměr mm 0,8 3
Max. průměr obrobků pro průběžny ́ způsob broušení mm 100 220
Max. průměr obrobků pro zapichovací mm 100 200
Max. délka obrobku bez spec. podávání pro průběžné broušení mm 300 500
Max. délka obrobku se spec. podáváním pro průběžné broušení mm 4 000 6 000
Max. délka obrobku se spec. podáváním pro zapichovací broušení mm 245 480
Brousící kotouč (standardní) mm 650 x 250 x 304,8 650 x 500 x 304,8
Podávací kotouč mm 355 x 250 x 152,4 380 x 600 x 203,2
Max. obvodová rychlost brousícího kotouče m/s 63 63
Otáčky podávacího kotouče plynule regulovatelné 1/min 5 – 914 5 – 800
Výkon elektromotoru brousícího kotouče kW 22 55
Celkový příkon stroje kVA 50 95
Celková hmotnost stroje kg 13 650 19 200

C 250 CNC, C 500 CNC C 250 CNC C 500 CNC

Technické parametry



VYSOKÝ VÝKON

RYCHLOST A PŘESNOST BROUŠENÍ

C 500

C 250 CNC řízené osy 
– základní provedení
osa X1 Přísuv brousícího kotouče v polohové vazbě
osa X2 Přísuv podávacího kotouče v polohové vazbě
osa U1 Příčný posuv orovnávače brousícího kotouče v polohové vazbě
osa U2 Příčný posuv orovnávače podávacího kotouče v polohové vazbě
osa W1 Podélny ́ posuv orovnávače brousícího kotouče v polohové vazbě
osa W2 Podélny ́ posuv orovnávače podávacího kotouče v polohové vazbě
osa C2 Otáčení podávacího kotouče v rychlostní vazbě



Jiné provedení stroje C 500 CNC

osa A naklápění podávacího kotouče v polohové vazbě
osa B natáčení podávacího kotouče v polohové vazbě
osa C1 otáčení brousícího kotouče v rychlostní vazbě
osa C3 náhon orovnávací kladky v rychlostní vazbě
osa C4 náhon vstupního dopravníku v rychlostní vazbě
osa C5 náhon výstupního dopravníku v rychlostní vazbě
osa Y2 polohování ochranné clony krytu brusného kotouče

v polohové vazbě
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TOS Čelákovice
Slovácké strojírny, a.s.
Stankovského 1892
250 88 Čelákovice
Česká republika

Mobil: +420 733 789 769
E-mail: sale-tos@sub-tos.cz
www.sub.cz

GPS:  50°9'49.66"N
14°44'22.65"E


