
Dokonalá přesnost 



„Tisícina milimetru  

může znamenat velkou 

konkurenční výhodu.“

Mikron, jedna milióntina metru, je měrnou jednotkou, 

na niž se u společnosti Supfina zaměřujeme, a která 

je měřítkem naší přesnosti.

Naši zákazníci po celém světě úspěšně používají 

 moderní high-tech stroje Supfina pro obrábění 

povrchů. 

Naše stroje a zařízení dodávají výrobkům požadova-

nou optimální kvalitu povrchu – z hlediska estetičnos-

ti i funkčnosti. Minimalizují například tření, zlepšují 

provozní vlastnosti a prodlužují životnost.  

A ještě mnohem více.

Pro provozovatele stroje to znamená: lepší kvalitu, 

větší spokojenost zákazníků a větší konkurence-

schopnost. Společné úspěchy s našimi zákazníky 

jsou pro nás výzvou pro další vývoj špičkové tech-

nologie našich strojů. Pro ideálně funkční povrchy.

Poznejte svět společnosti Supfina, která Vám v 

 malém přináší tak velké výhody. Přejeme Vám 

 napínavé čtení.

Andrew Corsini  

Generální a výkonný ředitel 

Supfina Machine Company, Inc.

Oliver Hildebrandt 

Generální ředitel 

Supfina Grieshaber GmbH & Co. KG
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Stroje pro Vaše perfektní povrchy

Supfina je jedním z celosvětových předních odborníků 

ve výrobě strojů a strojních zařízení pro vysoce přesné 

obrábění povrchů a patří k vedoucím představitelům 

inovací v oblasti super finišování.

Naše stroje vytváří per fektní povrchy – přesně dle 

Vašich požadavků. Proto využíváme všech našich 

vědomostí, dlouholeté zkušenosti a ty nejnovější 

 vědecké poznatky.

Přesnost je naší vášní. A my jsme hrdí na to, že na 

našich strojích získávají obrobky takové vlastnosti 

povrchu, které významně přispívají k modernímu 

 životu. Vyšší efektivita při získávání energie, nižší 

spotřeba paliv u automobilů a optimalizované  výrobní 

technologie jsou toho jen několika málo příklady.

Pomozte nám vytvořit lepší budoucnost. Jako systé-

mový dodavatel jsme tu pro Vás. S kompetentním 

poradenstvím, vynikající strojní technologií a s kom-

pletním servisem.



Vývoj a konstrukce
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Špičková technologie strojních zařízení od společ-
nosti Supfina se odráží ve vysoce ceněném designu.

Stroj Supfina Race takto obdržel na základě své 
 optimalizované přístupnosti a snadné ovladatelnosti 
oceněnění Red Dot Award.

Realizování nápadů inovativním způsobem

Při vývoji našich strojních zařízení k obrábění povrchů 

máme na zřeteli kromě všech důležitých detailů vždy 

i celek jako takový. To znamená: naše strojní a pro-

cesní technologie jsou vzájemně úzce spjaty, čímž 

dosahujeme vysocepřesných výsledků. Tak zaručíme, 

že budou zcela naplněna vysoká očekávání trhu.

Současně úzce spolupracujeme na vývojových 

 projektech s našimi partnery a používáme přitom 

 metody simultánního inženýrství. Výsledkem jsou 

 inovativní strojní zařízení, která nabízí zákazníkům 

 maximální  užitek v každém ohledu. To platí díky  vysoké 

energetické účinnosti a nízkým jednotkovým nákladům 

jak pro hospodárnost s optimálními celkovými 

 provozními náklady (TCO), tak i pro kvalitu a maximální 

použitelnost.

Naši zákazníci těží z našich bohatých zkušeností v 

kombinaci s nejnovějším know-how z oblasti výzkumu. 

Navíc úzce spolupracujeme také s vysokými školami 

a odbornými institucemi.



Přesná výroba
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Kvalita, přesnost a spolehlivost – dodržování těchto 

základních hodnot z nás udělalo jednoho z předních 

výrobců strojů a strojních zařízení v oblasti obrábění 

povrchů. A ta jsou stále naším měřítkem úspěchu. 

Stroje jsou vyráběny v dokonale čistém prostředí 

 vysoce kvalifikovanými a zainteresovanými pracovníky. 

Integrovaný systém řízení přitom zajišt́uje dodržení 

těch nejvyšších standardů kvality, ochrany životního 

prostředí a ochrany a bezpečnosti zdraví při práci. 

Každý jednotlivý výrobní krok, každý dí lec je  podroben 

kompletní kontrole a zdokumentován prostřednictvím 

CAQ-softwaru a těch nejmodernějších měřicích technik.

Naše kvalita a reprodukovatelné procesy jsou 

 cer tifikované a podléhají našim vlastním přísným 

 pravidlům. V naší klimatizované měřicí laborotaři pro-

vádíme testy kvality v řádu nanometrů. Můžete si tedy 

být jisti, že kvalita je naším hlavním cí lem.

Naším cílem je nejvyšší kvalita
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CenFlex 1 je kompaktním super finišovacím strojem 

pro výrobu automobilových komponent. Jeho před-

ností je maximální flexibilita. Pro podniky auto-

mobilového a dodavatelského průmyslu to znamená, 

že se strojem CenFlex 1 potřebují pro nejrůznější 

obráběcí úkony pouze jeden stroj. 

Nezáleží na tom, zda se jedná o velkosériovou 

 výrobu na výrobních linkách nebo o malosériovou 

výrobu prototypů – se strojem CenFlex 1 získají 

 klikové hřídele, vačkové hřídele a komponenty 

 převodovek velmi efektivním a přesným způsobem 

požadovanou kvalitu povrchu.

• Vysoceflexibilní obrábění super finišováním

• Kompaktní, prostorově nenáročná konstrukce 

• Velmi rychlé přestavení stroje

• Hospodárné a dlouhodobě spolehlivé

• Kompletní výrobní program pro automobilový 

průmysl

Superfinišování · Automobilový průmysl

„Myslíme si, že nejen design stroje 
 CenFlex je dechberoucí, ale i jeho výkon, 
přesnost a flexibilita, a to v každodenním 
nepřetržitém provozu.“

Kompletní výrobní program pro automobilový průmysl

• CenFlex 1

• CenFlex 2

• CenFlex 4

• BaseFlex

• CenPro

• MultiTool

• MultiFlex

• Race

• LCM

• M-1020

• M-660

• ProCam

• TP-90

• TP-900



Více dynamiky pro superfinišování



Superfinišování · Valivá ložiska
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Inovativní stroj Supfina Race nastavuje nové standar-

dy pro super finišování vnitřních a vnějších kroužků 

valivých ložisek.

Se svou uzavřenou zvlněnou přední částí a vysoce-

hodnotnou optikou výrazně odráží nový stroj Race 

vysoké požadavky na kvalitu super finišovacího 

procesu.

Stroj je optimalizovaný pro splnění vysokých poža-

davků na produktivitu. Současně přináší ty nejlepší 

výsledky s ohledem na kvalitu, krátké přeseřizovací 

časy a výjimečnou spolehlivost.

• Automatické zakládání a odebírání obrobků

• Vícestupňový, automatizovaný pracovní proces

• Kombinované obrábění kamenem i pásem

• Minimální vedlejší časy

• Přestavení stroje < 15 minut

• Optimální přístupnost 

• Moderní řízení s technologickou pamětí

Bezproblémový běh

„Můj požadavek: Nižší spotřeba energie,
hospodárnost a dlouhá životnost.
Řešení: Supfina Race“

Kompletní přehled produktů v oblasti
průmyslové výroby valivých ložisek

• Race

• RacePro

• RaceFlex

• RollerPro

• RollerFlex

• TP-90

• TP-900



Rovinné obrábění · Rovinné finišování 
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S konstrukční řadou Face nabízí Supfina kompletní 

řešení pro nejrozmanitější rovinné obrábění pro středně 

velké a velké počty kusů. 

Součástky do vstřikovacích technologií, převodovek, 

hydrauliky nebo do motorů lze vyrábět v těch nejmen-

ších tolerancích v řádu nanometrů – při zachování 

maximální spolehlivosti a hospodárnosti. 

Základními kritérii pro vývoj konstrukční řady Face 

byla hospodárnost, flexibilita, bezpečnost práce a 

ochrana životního prostředí. Stroj je navržen tak, aby 

byl schopen reagovat i v budoucnu na stále se  měnící 

požadavky ve výrobě.

Výměnu nástroje a přestavbu stroje lze provádět 

pohodlně a jednoduše. Supfina umístila všechny pro 

to důležité prvky do ergonomicky optimální polohy.

• Vertikální uspořádání vřeten pro 

maximální přesnost

• Rychlá přestavba stroje díky softwarem 

podporovanému nastavení obráběcí jednotky

• Maximální energetická účinnost díky 

 nepřítomnosti chladicích systémů

Pro měnící se požadavky

„Nová generace revolverových strojů Supfina Face: 
Flexibilní řešení s otočným revolverem s jedinečnou 
strojní konstrukcí umožňuje maximální produktivitu při 
současné flexibilitě pro maximální hospodárnost.“

Kompletní výrobní program pro automobilový průmysl

• Face

• Nano

• Supfina 814



„Jednoduchá obsluha a nižší náročnost na 
plochu díky nové konstrukci stroje při současně 
výrazně  nižších pořizovacích nákladech – to jsou 
výhody, které přesvědčí.“ 

Rovinné obrábění · Oboustranné broušení
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Strojní řada Planet V představuje novou dimenzi 

oboustranného broušení.

Ver tikální uspořádání vřeten nabízí koncovému zákaz-

níkovi maximální kvalitu obrobku při současném 

 snížení nákladů na kus. Stroj je vybaven jedinečnými 

prvky jako např. patentovanou vizualizací brusné 

 mezery, nebo integrovaným přípravkem na výměnu 

nástroje. Vedlejší časy při výměně nástroje a při 

 přestavbě stroje se tím redukují na minimum. Díky 

prostorově minimalizovanému provedení lze stroje 

Planet V bez problémů integrovat do nových i stáva-

jících výrobních linek.

U oboustranného broušení se s novou generací 

 strojů Planet V opět zvýšila přesnost, produktivita a 

uživatelská přívětivost. Vedle osvědčené technologie, 

jako inprocesní měření, byly do dalšího vývoje 

 zahrnuty nejnovější výsledky výzkumu a dlouholeté 

know-how daného procesu.

Řada Planet V od společnosti Supfina stanovuje ty 

nejvyšší standardy pro oboustranné broušení v 

 následujících oblastech použití:

• Hromadná výroba přesných plochých dí lců 

• Automobilový a dodavatelský průmysl

• Výroba valivých ložisek

• Výroba částí čerpadel, těsnících podložek, 

 součástek do hodinek atd. z kalené i nekalené 

oceli, keramiky, slinutého karbidu, mosazi, 

 sintrované materiály a speciální slitiny

Masy v chodu

Kompletní výrobní program oboustranného broušení

• Planet V4

• Planet V7
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„Spiro je důslednou proměnou vysokých nároků
na kvalitu a technologii od Supfiny – a to i v oblasti 
jemného broušení. Spiro obrábí povrchy ve vysoké 
kvalitě. V sériích. Při extrémně nízkých jednotkových 
nákladech.“

Tvrdé, nebo měkké? Od hliníku po zinek, od měkkých 

plastických hmot po tvrdou keramiku. Co se týče 

rovnoběžnosti ploch, je Spiro mistrem ve svém  oboru. 

Spiro nabízí optimální řešení pro jemné broušení k 

výrobě vysocepřesných rovinných funkčních ploch, 

a to na dílcích z těch nejrůznějších materiálů. S přesností, 

která je u Supfiny samozřejmě s přesností v mikronech.

Supfina myslí již ve fázi návrhu na hospodárnost 

 řešení pro zákazníka. Totéž platí i pro nové Spiro. Tím 

je zaručena velmi dobrá přístupnost do všech 

 každodenně potřebných oblastí, a to jak k pracovnímu 

prostoru skrz výklopné horní rameno, tak i při výměně 

nástroje a ke všem plnicím otvorům pro pravidelnou 

údržbu stroje.

Pro ruční i automatické zakládání jsou k dispozici 

 modulární systémy, které lze na přání zákazníka 

 individuálně modifikovat. Podle materiálu, rozměrů 

obrobků, požadavků na kvalitu povrchu a úběru 

zvládne jediný stroj Spiro F7 dokonale jemně obrousit 

několik tisíc obrobků za hodinu.

I tak chápe Supfina pojem hospodárnost.

• vysoký hnací výkon

• maximání flexibilita pro množství aplikací

• individuální konfigurovatelnost pro optimální 

 výsledky obrábění

• nižší opotřebení nástrojů díky vibracím odolné 

konstrukci stojanu a vrchního ramene

• vysocepřesné bezdotykové řízení měřicího 

procesu 

• vizuální kontrola procesu obrábění pro

něměnnou vysokou přesnost

• uživatelsky přívětivá intuitivní obsluha

Rovinné obrábění · Jemné broušení

Kompletní výrobní program jemného broušení

• Spiro F • Spiro P • Spiro L



Maximálně efektivní a nanejvýš přesný
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Se strojem LeanCost nabízí Supfina levné a flexibilní 

řešení pro nejrůznější obrábění super finišováním pro 

malé a středně velké počty kusů.

Modulární stavebnicový systém, vybavený tou 

 nejmodernější strojní technologií, splňuje vysoké 

 požadavky na kvalitu a procesní stabilitu, zejména v 

odvětvích automobilového, dodavatelského průmyslu 

a hydraulické výroby, letecké dopravy a kosmonautiky, 

výroby energie, lékařské techniky i strojírenství.

Stroj Supfina LCM lze pro požadovaný obráběcí úkon 

účelově dovybavit typizovanými moduly.

Nezávisí na tom, zda jsou pevně namontované, ručně 

nastavitelné nebo NC řízené, do stroje lze integrovat 

současně až šest Supfina agregátů pro obrábění ka-

menem a pásem, stejně jako přístrojů pro kar táčování 

a leštění. 

Vedle zvlněných geometrií jako převodovky, vyvažo-

vací hřídele, vačkové hřídele a excentry lze bez 

 problémů obrábět ozubené tyče a rovinné plochy 

těsnících kroužků, sedel ventilů a čelních dorazových 

kroužků. V podstatě lze super finišovat všechny druhy 

materiálů od měkké oceli až po velmi tvrdou 

keramiku. 

Základání a odebírání obrobků u všech strojů této 

výrobní řady lze řešit ručně, ale i prostřednictvím 

 gravitačního zakladače, portálového zakladače, nebo 

robota. Tím je vždy zaručena hospodárná manipulace 

s obrobky od kusové až po sériovou výrobu.

Superfinišování · LeanSystems

Kompletní výrobní program LeanSystems

• LCM • Supfina 620 • Přídavná 

zařízení



Flexibilní výroba v malých sériích

„Flexibilní a levná: Nová Supfina LCM pro 
 nejrozmanitější možnosti použití při maximální 
hospodárnosti.“



SpeedFinish®



2322          |

Rychlejší proces superfinišování

Technologie SpeedFinish® byla vyvinuta, aby spojila 

výhody broušení s výhodami superfinišování, tj.  docílit 

v nejkratším možném obráběcím čase homogenní 

kvality drsnosti, a to bez kruhových stop po broušení.

Typické obrobky obrábění technologií

Supfina SpeedFinish®:

• Pracovní válce

• Lisovací kalandry

• Pístnice

• Vedení

• Válce pro tiskařské stroje

• Válce na válcování pryže

• Válce na válcování papíru

Technologie SpeedFinish® nabízí vyšší úběr materiálu 

ve srovnání s technologií super finišování a je vzhle-

dem ke vzniku pouze malého množství tepla vhodná 

pro obrábění za sucha. Nabízí jednoduchou obsluhu 

a vysokou stabilitu procesu.

Vzhled povrchu se vyznačuje dosažením jemné 

 broušené struktury povrchu a homogenní drsnosti 

bez rýh. 

Delší životnosti u nástrojů a kratší doba obrábění, 

ale i nižší investiční náklady ve srovnání s běžnou 

bruskou zajišt́ují vyšší hospodárnost.

Kompletní výrobní program SpeedFinish®

• Stroj SpeedFinish® • Příslušenství SpeedFinish®

„Pomocí naší technologie Speedfinish
se zkracuje doba obrábění o 75%.“



PREVIEW

<Mehrere überschneidende Verknüpfungen>

Náš servis

Servis u nás začíná již dávno před vyhotovením 

 nabídky. Díky našemu předprodejnímu servisu s 

 uživatelským poradenstvím a zkušebním obráběním 

obdržíte fundovaný základ pro Vaše rozhodnutí. 

Jako zákazník společnosti Supfina poznáte celoživotní 

partnerství. To znamená, že se o Vaše stroje a vysokou 

dostupnost náhradních dílů postaráme po celou dobu 

jejich životnosti a zajistíme stálou kvalitu výrobků, pro-

tože nikdo nezná obráběcí stroje a nástroje Supfina 

lépe než my.

At́  údržba, oprava nebo rychlé dodání náhradních 

dí lů – důvěřujte kvalitě našich originálních náhradních 

dí lů. Díky flexibilní koncepci našich strojů je lze efek-

tivně a rychle přestavit na jiné obrobky nebo na jiné 

parametry povrchu. Jednoduše tak, jak to vyžaduje 

Vaše výroba. 

Vyřešíme Vaše požadavky na obrábění.

Rychle – hospodárně – flexibilně
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Jsme tu vždy pro Vás

Díky našemu týmu vysoce kvalifikovaných 
aplikačních techniků je intenzivní spoluprací s 
našimi zákazníky zaručen neustálý vývoj 
procesní technologie.



My jsme Supfina

Jsou to především lidé u firmy Supfina, kteří se svou 

osobní angažovaností zasazují o nalezení nejlepšího 

možného řešení pro naše zákazníky. Na to jsme hrdí. 

At́  už v naší německé centrále nebo v našich poboč-

kách v USA, ale i v Číně: každý se ztotožňuje s cí li a 

výzvami našich zákazníků. 

Nejlepší kvalita povrchu a geometrie zaručuje, že se 

v mnoha oblastech moderního života šetří přírodní 

zdroje, stoupá účinnost energetických zařízení a 

 motorů a mohou vznikat nové inovativní technologie. 

To je naší každodenní motivací. Proto se nespoléháme 

na naši celosvětově dobrou pověst, ale vidíme ji jako 

náš závazek pro nový, vyšší výkon. 

Můžete nás podle toho sami změřit,

a to v tisícinách milimetru.
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Naše silné týmy v Německu, USA a Číně se 
starají o Vaše řešení v oblasti vysocepřesného 
obrábění povrchů.
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