SOUSTRUHY
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TT 75

TT 75 – Multifunkční soustružnické centrum Tos Turn je produkční stroj pro plně
automatické (poloautomatické) obrábění hřídelových i přírubových součástí
v optimálním obráběném čase s velmi vysokou přesností.
Stroj TT 75 se vyznačuje možností použití nejmodernějších nástrojů v oblasti
soustružení, frézování a dalších technologických operací, které jsou postaveny na
vysoké podpoře CNC systému už od samého upínání obrobku do tohoto stroje.
Stroj je vhodný pro seriovou výrobu, ale také pro výrobu dílců, které musí být
z hlediska přesnosti vyrobeny na jednom upnutí. U tohoto stroje může být díky
vysoce přesné C-ose na dílci frézováno i ozubení dělícím nebo odvalovacím
způsobem. Vysoce přesná C-osa také umožňuje různé formy tvarového
frézování. Stroj je vyráběn v provedení s koníkem, který je vhodný především pro
výrobu exentrických dílců nebo s protivřetenem, kde protivřeteno může sloužit
k přebírání dílců z hlavního vřetene a doobrobení dílce z druhé strany. Je možný
i současný běh protivřetene a vřetene např u dlouhých dílců. Stroj může být
vybaven automatickou výměnou nástrojů až do 120 pozic. Dále jsou možné
aplikace s podavačem tyčí. Stroj může být vybaven dvěma suporty.

Technické parametry
TT75
Oběžný průměr nad kryty vedení lože
Max. průměr soustružení nad suporty v celém rozsahu
Délkové varianty stroje
Maximální podélný zdvih horního suportu Z1
Maximální příčný zdvih horního suportu X1
Maximální zdvih osy Y1
Maximální otáčky vřetena (krátkodobě)
Upínání nástrojů
Úhel plynulého natočení osy B
Maximální hmotnost obrobku

mm
mm
mm
mm
mm
°
ot / min.
°
kg

1000
750
2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000
2 350, 3 350, 4 352, 5 350, 6 350
782
+120 / –90
1 900 (2 500)
CAPTO C6, C8, HSK 80
± 102,5
3 000 (4 500)

VAŠE TECHNOLOGIE NA STROJÍCH TOS

VYSOKÁ VÝKONNOST
Multifunkční
soustružnické
centrum

TT 75

Možnost
umístění
až 120
nástrojů

KOMPLEXNÍ OBROBENÍ SOUČÁSTÍ

ŘÍZENÉ OSY STROJE V ZÁKLADNÍM PROVEDENÍ
Osy s polohovou vazbou
X1 příčný posuv levého horního suportu
Z1 podélný posuv levého horního suportu
Y1 příčný posuv levého horního suportu
R1 podélný posuv koníku
B1 úhlové nastavení nástrojové hlavy
C1 přesné polohování vřeteně levého vřeteníku
Osy s rychlostní vazbou
S1 pohon vřetena levého vřeteníku
S3 pohon vřetena nástrojové hlavy

Jiné provedení s protivřeteníkem a spodním suportem
S2 pohon vřetena protivřeteníku
C2 přesné polohování vřetene protivřeteníku
W1 podélný posuv protivřeteníku
Z3 podélný posuv spodního suportu

Soustruhy numerické
SUA 63, 80, 90, 100, 125, 150, 170 Numeric
Univerzální hrotový soustruh SUA NUMERIC je numericky řízený stroj, který je
určen pro hrubovací a dokončovací práce hřídelových i přírubových součástí,
dále pro řezání závitů, vyvrtávání, soustružení kuželů i různých tvarových
rotačních ploch.
Stroj má vodorovné lože tuhé konstrukce, vodící plochy lože jsou kalené
a broušené, protiplochy na podélných saních jsou obloženy kluznou hmotou
Turcite B. Soustruh SUA je stroj s automatickým řízením cyklu, který je vybaven
řídícím systémem Siemens 840D sl nebo Heidenhein 620 popřípadě FAGOR
nebo FANUC.
Velkou výhodou stroje je automatické hydraulické řazení třech převodových
stupňů. V těchto třech převodových stupních jsou otáčky vřetene plynule
měnitelné.
Náhon podélného posuvu osa Z je proveden servopohonem přímo na kuličkový
šroub. U strojů delších 3500 mm (SUA 63–90), 5000 mm (SUA 100–170) točné
délky je náhon proveden přes speciální suportovou skříň s vymezením vůle, posuv
je realizován přes ozubený hřeben. Náhon příčného posuvu – osa X je realizován
servopohonem přímo na kuličkový šroub. Odměřování obou posuvů je provedeno
rotačními snímači umístěnými na servomotorech. U strojů větších točných délek
je osa Z – podélný posuv odměřována
přímo lineárním pravítkem. Stroj je
možné vybavit jak ručně ovládanými
nožovými hlavami, tak vícepolohovými
CNC řízenými hlavami, dále je možné
jej vybavit velkým množstvím
zvláštního příslušenství a příslušenství
konstruovaným na zakázku včetně
dopravníku třísek.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

pevný středící hrot 60° s maticí, pro hlavní vřeteno
pevný středící hrot 60° pro koníka
redukční pouzdro vřetena (1:10)
nožová hlava Multifix D1 na pevném podstavci
chladící zařízení
mísa na třísky
osvětlení
kryt univerzálního sklíčidla a unášecího kotouče
s blokováním
zadní kryt a posuvné dveře
sada nářadí
návod k používání 2 ks
strojní pojezd koníka

ZVLÁŠTNÍ PŘISLUŠENSTVÍ STROJE
–
–
–
–
–
–
–
–

opěrka pevná malá s kladkami nebo klouzátky
opěrka pevná velká s kladkami nebo klouzátky
opěrka pohyblivá s klouzátky
univerzální tříčelistové sklíčidlo ø 630 mm
s přírubou
lícní desky dle velikosti stroje
otočný hrot 60° nebo 90°
pákové podávání hrotové objímky
pevný středící hrot 90° s maticí, pro hlavní
vřeteno

– pevný středící hrot 90° s distanční vložkou
pro koníka
– kotevní materiál
– vrtací blok (prodl. saně)
– zvýšený výkon chlazení separace
– hydraulické upínání

JINÉ PROVEDENÍ STROJE
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prodloužené saně s T drážkami
kalené ploché vedení (jen SUA 100–170)
zvýšené otáčky
jiné provedení konce vřeten Camlock, ASA
Zvětšený průměr vrtání vřetene (pouze
SUA 100–170)
C-osa
těžký koník (SUA 125–170)
hydraulický výsuv pinoly
automatické zpevnění koně (SUA 100–170)
vrtací koník

VYSOKÁ PŘESNOST

VELKÝ ÚBĚR MATERIÁLU
Soustruhy numerické

SUA

VYSOKÁ TUHOST

Technické parametry
SUA
Pracovní rozsah
Oběžný průměr nad ložem
Oběžný průměr nad suportem
Oběžný průměr nad plochým kaleným vedením s T drážkami
Oběžný průměr nad prodlouženými saněmi s T drážkami
Vzdálenost mezi hroty
Max.hmotnost obrobku v hrotech / v opěrce
Vřeteno
Vrtání
Rozsah otáček
Výkon hlavního motoru
Suport
Pracovní posuv
Podélný
Příčný
Rychloposuv
Podélný
Příčný
Koník
Pinola
Vnitřní kužel
Vysunutí pinoly
Stroj
Celkový příkon
Hmotnost
*jiné provedení stroje

63, 80 90 NUMERIC

100, 125, 150, 170 NUMERIC

mm
mm
mm
mm
mm
kg

Ø 655, 840, 900
Ø 380, 530, 600
–
Ø 320, 450, 520
2 000, 2 750 …. 14 000
6 000/8 000

Ø1 050, 1 250, 1 500, 1 700
Ø 720, 930, 1 190, 1 400
Ø 550, 760, 1020, 1230
Ø 620, 830, 1 090, 1 300
2 000, 3 000, 4 000 ….20 000
6 000/8 000 (*10 000/14 000)

mm
1/min
kW

102, 128
5 – 1 400; 5 – 1 250
30 (37*)

128 (165, 208, 260*)
4 – 630 (800,1000 jen vel.11*)
37 (51*) kW

mm/ot
mm/ot

1 – 1 000
1 – 1 000

1 – 1 000
1 – 1 000

mm/min
mm/min

5 000
5 000

5 000
5 000

mm
mm

Ø 130, Ø 165
MK 6
275, 335

Ø 165 (* 220)
100 (1:20); [*120 (1:20)]
350

kVA
kg

57
4 900 – 10 000

67
7 400 – 12 450

VYSOKÁ SPOLEHLIVOST
Soustruhy numerické

SUA

Možnosti obrábění

VELKÝ ÚBĚR

Soustružení lanového válce

MATERIÁLU

Soustruhy konvenční
SU 63H, 80H, 100H, 125H, 150H, 155H
Univerzální hrotové soustruhy řady SU H jsou určeny pro hrubovací
a dokončovací soustružnické práce, pro řezání závitů a vyvrtávání na
hřídelových a přírubových dílcích. Dovolují obrábění širokého sortimentu
součástí až do hmotnosti 8 000 kg respektive 14 000 kg (jiné provedení pouze
SU 100 –155H).
Vřeteník je dobře dimenzován na přírubovou práci s letmým upnutím až do
1250 kg (SU 63, 80H), 1600 kg (SU 100–155H) a 2300 kg (u řady SU 100–155H
jiné provedení).
Jsou vhodné pro kusovou a malosériovou výrobu. Jejich univerzálnost rozšiřuje
velký rozsah zvláštního příslušenství a provedení.
Koncepce strojů a konstrukční řešení splňuje požadavky kladené současnou
technologií na obrábění s vysokou provozní spolehlivostí a přesností.

STANDARTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE

JINÉ PROVEDENÍ STROJE

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

– provedení s rychlovýměnným držákem nástrojů
– palcové provedení
– provedení s koncem vřetene pro přírubu
CAMLOCK nebo American Standart
– zvětšené vrtání 92, 102 mm (pouze SU 63, 80H),
165, 208, 260 mm s velikostí kužele 15
(pouze SU 100–155H)
– provedení se sníženými otáčkami 3,55–900 1/min
(SU 63, 80H)
– provedení se zvýšenými otáčkami 10–1 250 1/min
(SU 63, 80H) 12,5–1 600 1/min (SU 63H)
– provedení se zvýšenými otáčkami 2,8–560 1/min
(SU 125, 150H)
– provedení se sníženými otáčkami 1,4–280 1/min
(SU 100H) a 0,9–180 1/min (SU 125H)
– elektrická výzbroj pro jiné hodnoty než 400V, 50 Hz
– provedení se zvýšenou klimatickou odolností
– brzda na vřeteno
– provedení s obložením vodících ploch podélných
saní suportu umělou hmotou
– číslicové odměřovací polohy nástroje ve 2 osách
(SU 63, 80H) ve 3 osách (SU 100–155H)
– prodloužené saně příčné s T drážkami
– jiné provedení nožových hlav
– provedení stroje s dopravníkem třísek
– vrtací blok
– provedení s těžkým koníkem
(SU 125, 150, 155H)

pevný středící hrot vřetene
pevný středící hrot koníka
čtvercová nožová hlava
výměnná kola pro posuvy a závity
mísa na třísky
podpěry vodícího šroubu a tažného hřídele
chladící zařízení
osvětlení
kryt proti třískám
propojovací kabel
kryt sklíčidla a lícní desky s blokováním
sada nářadí
návod k obsluze
rychloposuv
ruční pojezd koníka (pouze u SU 63, 80H)
strojní pojezd koníka (pouze u typů SU 100–155H)

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

opěrka pevná malá s kladkami nebo klouzátky
opěrka pevná velká s kladkami nebo klouzátky
opěrka pohyblivá s klouzátky
podélné narážky, příčné narážky
(pouze u SU 63, 80H)
zadní nožový držák s pevnou hlavou,
(pouze SU 63, 80H)
zadní nožový držák s otočnou hlavou
(pouze SU63,80H)
upínací deska
zařízení pro soustružení kuželů
ruční univerzální sklíčidlo o ø 630 mm s přírubou
příruba sklíčidla
otočný hrot MK6
otočný hrot metrický velikost 100, 120
(pouze SU 100–155H)
redukční vložka do koně na kužel MK6
(SU 100–155H)
závitové hodinky (metrické nebo palcové)
pákové podávání hrotové objímky
(pouze SU 63, 80H)
zadní kryt
strojní pojezd koníka (SU 63, 80H)
provedení se zadní stěnou
unášecí kotouč
kotevní materiál

VYSOKÁ PRODUKTIVITA

Soustruhy konvenční

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

SU

Technické parametry
SU
Pracovní rozsah
Oběžný průměr nad ložem
Oběžný průměr nad suportem
Oběžný průměr nad prodlouženými saněmi s T drážkami
Vzdálenost mezi hroty
Max.hmotnost obrobku v hrotech / v opěrce
Vřeteno (ISO 702/III.) (American Standard,CAMLOCK)*
Vrtání Ø
Rozsah otáček
Výkon hlavního motoru
Suport
Pracovní posuv
Podélný
Příčný
Rychloposuv
Podélný
Příčný
Stoupání řezaných závitů
Metrických
Whitworthových
Modulových
Diametral Pitch
Cirkular Pitch
Koník
Pinola
Vnitřní kužel
Vysunutí pinoly
Redukční vložka
Těžké provedení koníka *
Celkový příkon
Hmotnost
*jiné provedení

63H, 80H
mm
mm
mm
mm
kg
mm
1/min
kW

100H, 125H, 150H, 155H

Ø 655, 840
Ø 390, 530
Ø 320, 450
1 250, 2 000, 2 750… 14 000
6 000 / 8 000
Velikost 11
82 (92, 102*)

Ø 1 050, 1 250, 1 500, 1 570
Ø 730, 940, 1 200, 1 260
Ø 630, 840, 1 100, 1 160
2 000, 3 000, 4 000, 5000, …20 000
6 000 / 8 000 (*10000 / 14000)
Velikost 11 (15*)
122 (165, 208, 260*)
260 jen A2–15 !!
SU 63H 7,1– 900, SU 80H 9 – 1 120 SU100 H 1,8–560; SU 125H 2,24–450;
10–1250 (22 KW*)
SU 150H 1,8–355
18,5 (22*)
22 (30*)

mm/ot
mm/ot

0,049 – 48
0,0245–1,5

0,08–56
0,026–18,48

mm/min
mm/min

4 300
2 150

3 600
1 200

mm
záv/1“
modul
D.P.
C.P.

0,5 – 224
56–1/4
0,25–56
112–1,2
1/64–3½

1–112
28–1/4
0,5–28
56–1
1/16–3½

mm
mm
mm

Ø 130
MK6
275, 335
100 (MK6)
x
2031 (40)
5 200–10 300

Ø 150 (Ø 220*)
100 (1:20) / 120* (1:20)
200 (350*)

kg
kVA
kg

10000 / 12000 / 14000
7 200–12 750

M
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TOS Čelákovice
Slovácké strojírny, a.s.
Stankovského 1892
250 88 Čelákovice
Česká republika

KLÁNOVICE

Horoušany
Horoušánky

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

Hradec ➔
Králové

