
SLOVÁCKÉ STROJÍRNY, a.s., ČESKÁ REPUBLIKA

OZUBÁRENSKÉ
STROJE

OFA, OHA



Odvalovací frézka
OFA 32 CNC 6, OFA 75 CNC 6, OFA 100 CNC 6

Svislá odvalovací frézka je určena pro frézování ozubenyćh kol s přímyḿi
i šikmyḿi zuby, řetězovyćh kol, šnekovyćh kol frézovanyćh radiálním
tangenciálním způsobem, ozubených kol s podélnou modifikací, drážkovyćh
hřídelí a jiných druhů ozubení frézovanyćh odvalovacím způsobem.
Moderní konstrukce s vymezením vůlí frézovacího suportu a stolu umožňuje
frézování kalenyćh kol a rychlostní frézování nekalenyćh kol tvrdkovovyḿi nástroji.
Stroj je vhodny ́ pro sériovou i kusovou vyŕobu.
Obsluha, seřizování a údržba stroje jsou řešeny tak, aby byly jednoduché, rychlé
a bezsilově ovládané. Automatický pracovní cyklus stroje a případně vybavení
stroje zásobníkem obrobků umožňuje vícestrojovou obsluhu.
V základním provedení je stroj vybaven řídícím systémem Sinumerik 840D sl
a pohony od firmy Siemens. Má šest řízenyćh os.



VYSOKÁ PRODUKTIVITA

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE

– chladící zařízení
– magneticky ́ dopravník třísek s nádobou na třísky
– frézovací trn Ø 40 mm (1 ½“) (OFA 32 CNC 6 

a OFA 75 CNC 6)
– upínací trn obrobku ø 40 mm (1 ½“) 

(OFA 32 CNC 6)
– frézovací trn Ø 50 (OFA 100 CNC 6)
– upínací trn obrobku se stojákem Ø 50 (OFA 75 

a OFA 100 CNC 6)
– nastavovací čep
– kryty proti odstřiku chladící kapaliny
– osvětlení stroje
– sada klíčů a nářadí
– zátka stolu
– návod k obsluze

ZVLÁŠTNÍ PŘISLUŠENSTVÍ STROJE

– frézovací trny
– zařízení pro srážení otřepů
– upínací válec hydraulický
– upínací zařízení k upínacímu válci
– nádoba na třísky další
– horní kryt pro připojení odsávání
– odsávací zařízení s odlučovačem olejové mlhy
– kotevní materiál
– sada rychlospotřebitelnyćh dílů
– ruční ovládací panel
– mezideska pod opěrný stojan (OFA 75 CNC 6)
– lehký obal
– zámořský obal
– upínací podpěry obrobku 

(OFA 75 – OFA 100 CNC 6)
– pracovní cyklus pro frézování jednotlivým dělením
– pracovní cyklus pro frézování šnekovyćh kol
– pracovní cyklus pro frézování tangenciálním

způsobem

JINÉ PROVEDENÍ STROJE

– provedení se zvýšenyḿi otáčkami stolu 225 min-1

(jen OFA 32 CNC 6)
– provedení se zvýšenyḿi otáčkami nástroje 

900 min-1 (jen OFA 32 CNC 6)
– palcové provedení
– provedení v nátěru v jiném barevném odstínu
– provedení s automatickou vyḿěnou obrobku

kruhovým zásobníkem IOPF 25 
(jen OFA 32 CNC 6)

– jiné druhy automatizace a robotizace
– upínací stopky HSK
– elektrická vyźbroj pro jiné hodnoty 

než 400 V 50 Hz



OFA
Odvalovací frézka

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ



Pracovní rozsah
Max. modul frézovaného ozubení mm 7 12 (14*) 14 (16*)
Max. průměr frézovaného ozubení mm 320 750 (900*) 1 050 (1 120**)
Min. počet zubů frézovaného kola 3 3 3
Max. úhel sklonu zubů ° ±45 ±45 ±45
Max/min vzdálenost osy nástroje od:
Osy stolu mm 300/40 580/60 625/80
Plochy stolu mm 505/205 850/220 850/220
Upínací stůl
průměr mm 300 680 890
vrtání mm 80 150 180
Frézovací suport
Kužel ve vřetenu MORSE 5 MORSE 5 MORSE 5
Max. dráha suportu mm 300 630 630
Tangenciální představení nástroje mm 158 250 250
Max. průměr nástroje mm 160 190 190
Max. délka nástroje mm 220 300 300
Rozsah otáček nástroje 1x min-1 71 – 700 25 – 450 25 – 45
Výkon hlavního motoru kW 12 28 28
Pracovní posuv axiální mm.min-1 1 – 1 000 0,01 – 340 0,01 – 340
radiální mm.min-1 0,5 – 1 000 0,01 – 170 0,01 – 170
tangenciální mm.min-1 0,25 – 1 000 0,1 – 170 0,1 – 170
Rychloposuv axiální mm.min-1 2 000 2 500 2 500
radiální mm.min-1 3 000 3 000 3 000
tangenciální mm.min-1 2 000 3 000 3 000
Stroj
Celkový příkon kVA 45 70 70
Rozměry: délka mm 4 213 4 050 4 500
šířka mm 3 150 3 530 3 530
výška mm 800 3 100 3 100
Hmotnost kg 8 000 13 500 14 000

OFA 32 CNC 6 OFA 75 CNC 6 OFA 100 CNC 6

Technické parametry

*) pro ocel pevnosti 600 MPa

**) bez podepření opěrny ́m stojánkem



OFA
Odvalovací frézka

MOŽNOST AUTOMATIZACE



Příklady aplikací

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ



Odvalovací obrážečka
OHA 50 CNC 5

Svislá odvalovací obrážečka OHA 50 CNC 5 s řídícím systémem SINUMERIK
840 D sl, který zajišťuje řízení pěti os a s digitálními servopohony řízeny ́ch os 
je vysoce vy ́konný universální stroj určeny ́ pro obrážení vnějšího i vnitřního
ozubení čelních ozubeny ́ch kol s přímy ́mi i šikmy ́mi zuby. Kromě řízení
jednotlivých os zajišťuje systém ovládání všech funkcí stroje. Průběh
automatického pracovního cyklu a poruchovou a provozní diagnostiku. Na stroji
je možné obrážet i různé křivkové kotouče, ozubené segmenty a při použití
zvláštního příslušenství i hřebeny do délky 1 m. Pro každé obrážení je možné
navolit až 20 řezů. Pro každy ́ řez je možné zvolit optimální řezné podmínky.
Velky ́ pracovní rozsah a užitné vlastností předurčují tento stroj zvlášť pro
kusovou a malosériovou vy ́robu.



VYSOKÁ PŘESNOST

PŘEDNOSTI STROJE

– hydrostatické uložení vřetena smykadla
– při zpětném pohybu vřetena smykadla je nástroj

oddálen radiálně nebo šikmo
– volba řezných parametrů pro každy ́ řez
– možnost krokování nástroje
– zálohování pracovních programů
– počítání proběhlyćh pracovních cyklů
– značné výškové přestavení suportu smykadla

i v průběhu pracovního cyklu
– zastavování vřetena smykadla v horní úvrati
– brzdění doběhu vřetena smykadla
– polohování nástroje a obrobku
– diagnostika závad
– bezpečnostní zakrytování stroje
– osvětlení
– zastředění zubu nástroje do předhrubované zubové

mezery obrobku (opce)

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE

– osvětlení pracovního prostoru
– kryty proti odstřiku chladící kapaliny
– chlazení s dopravníkem třísek
– hydrostatická vodítka přímá
– zátka stolu
– příruba upínacích trnů obrobku
– sada nářadí k obsluze stroje
– schůdky
– upínací trn nástroje
– uchycení trnu nástroje
– technická dokumentace
– nádoba na třísky

ZVLÁŠTNÍ PŘISLUŠENSTVÍ STROJE

– upínací trny nástrojů
– upínací pouzdra pro stopkové nástroje
– upínací trny obrobku s válcovým čepem
– upínací trny obrobku s rozpínacími pouzdry
– stahovák vodítek
– držák číselníkového úchylkoměru
– koš na třísky
– sada náhradních dílů
– nádoba na třísky další
– hydraulický upínací válec
– opěrný stojan hydraulicky ovládany ́
– zařízení pro obrážení hřebenů max. délky 

1 000 mm
– odsávací zařízení s odlučovačem olejové mlhy

Konstruované na základě požadavku zákazníka:
– vodítka pro obrážení ozubenyćh kol se šikmyḿi

zuby
– upínací zařízení obrobku (speciálně konstruované)
– upínací pouzdra s kuželovou dutinou (speciální)
– upínací trny pro 1 nebo více nástrojů dle

speciálních požadavků zákazníka

JINÉ PROVEDENÍ STROJE

– provedení palcové
– provedení s mechanizovanyḿ upínáním nástroje
– provedení se zrychlenyḿ zpětnyḿ chodem vřetena

smykadla
– provedení s automatickou vyḿěnou obrobku

kruhovým zásobníkem
– provedení pro spojitě korigované ozubení
– provedení s článkovyḿ dopravníkem třísek
– elektrická vyźbroj pro jiné hodnoty než 400 V, 50 Hz
– provedení nátěru v jiném barevném odstínu



OHA
Odvalovací obrážečka

TRADICE

VYSOKÁ TUHOST



Pracovní rozsah
Max. modul obráženého ozubení mm 8 *)
Max. průměr obráženého ozubení mm 500
Největší vnější průměr obrobku mm 800
Max šířka obráženého ozubení mm 125
Upínací stůl
průměr mm 500
vrtání mm 205
Max. zatížení stolu kg 300
Suport smykadla
Výškové přestavení mm 280
Max. zdvih smykadla mm 135
Max. vzdálenost osy smykadla od:
osy stolu napravo mm 335
Jmenovity ́ průměr nástroje mm 125
Max. úhel sklonu zubů s nástrojem jmenovitého průměru ° ±41
Rozsah dvojzdvihu mm.min-1 40 – 800
Rozsah kruhovy ́ch posuvů mm.min-1 0 – 1 900
Rozsah radiálních posuvů mm.min-1 0 – 5 000
Rychloposuv mm.min-1 5 000
Výkon hlavního motoru kW 17
Stroj
Celkový příkon kVA 45
Rozměry:
délka mm 3 500
šířka mm 2 800
výška mm 2 950
Hmotnost kg 7 200

OHA 50 CNC 5

Technické parametry

*) při využití více řezů je dovolen větší modul ozubení
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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


