PROTAHOVÁNÍ
Protahovací stroje vnitřních profilů

Vertikální protahovací stroje vnitřních profilů
-

V provedení se 2 vodicími sloupy nebo v provedení se zvedacím stolem
Hydraulický nebo elektromechanický pohon
Tažná síla: 63 - 1200 kN
Pracovní zdvih: 1000 - 2800 mm
Rychlost protahování: 1 - 60 m/min
Ručně ovládané nebo plně automatizované
Protahování kalených nebo/a nekalených dílů
Protahování na sucho
CNC-řízené stroje na protahování závitů
Dodatečné operace jako značení, odebrání obrobku, měření a srážení hran

Mechanicky poháněný protahovací stroj vnitřních profilů
RISH-M 25 x 1600 x 500 v provedení se zvedacím
stolem se zařízením pro automatické zakládání a
odebírání obrobků

Pohled do pracovního prostoru
protahovacího stroje s kalením dílů
v provedení se zvedacím stolem se 4
protahovacími místy

Zařízení pro chlazení olejovou
mlhou pro 3 stanice,
integrované do pracovního
chodu stroje.

Hydraulicky poháněný protahovací stroj vnitřních
profilů RISZ 100 x 2750 x 800 v tradičním provedení
se 2 vodicími sloupy.

Hydraulicky poháněný protahovací stroj vnitřních profilů
RISH 10 x 1000 x 400 v provedení se zvedacím stolem
se zařízením pro automatické zakládání a odebírání
obrobků.
Mechanicky poháněný protahovací stroj vnitřních profilů RISH-M 25 x 2000 x 500/ HG
v provedení se zvedacím stolem, se zařízením pro automatické zakládání a odebírání
obrobků pro výrobu matic kuličkových šroubů.

Protahovací trny
Nástroje pro protahování vnitřních
profilů
Pro všechny vnitřní profily, které je
možné protahovat a které vycházejí
z otvorů nebo jiných průchozích tvarů,
jako např. kruhové otvory, polygony,
mnohoúhelníky, vroubkování a
evolventní ozubení, vnitřní ozubení až do
Ø 500 mm, profily s vnitřní spirálou
atd.....

Nástroje pro protahování vnějších
profilů
Pro všechny vnější profily, které je možné
protahovat jako např. ojnice a víka,
ozubení na ozubených řídících tyčích a
maticích, řadicích tyčích, šálcích ložisek ve
skříních motoru.
Nástroje také s tvrdokovovými destičkami
(upnuté nebo připájené) atd....

Speciální protahovací trny
Tubusové protahovací trny a
protahovací tubusy k protahování
vnějších profilů, trny na protahování
stromečkovitých a rybinových profilů
turbín.
Tvrdokovové nástroje pro
vysokorychlostní protahování
kalených dílů atd...

Všechny nástroje jsou vyrobeny z HSS-oceli nebo z práškové oceli (PM-oceli). TiN-povlakování pro výrazné prodloužení
životnosti nástrojů.

Protahovací stroje
Protahovací stroje vnitřních profilů
Vertikální protahovací stroje vnitřních
profilů
- tažná síla: 63 až 1200 kN
- konstrukční velikosti: 320-400500-630-800
- pracovní zdvih: 1000 až 2800 mm
- pohon: elektrohydraulický nebo
elektromechanický
- řezná rychlost: 1 až 60 m/min
Horizontální protahovací stroje
vnitřních profilů
- tažná síla: 63 až 630 kN
- konstrukční velikosti: 400-500-630
- pracovní zdvih: 1000 až 2750 mm
- pohon: elektrohydraulický
- řezná rychlost: 1 až 40 m/min
- zařízení pro protahování drážek
v nábojích
• Rozměry dle DIN 55143, 1415, 1417
• Stůl v různých provedeních:
stůl napevno, posuvný stůl,
polohovací stůl
Protahovací stroje pro výrobu vnitřních
profilů průchozím způsobem – dlouhý
zdvih. Protlačování slepých otvorů u
vnitřních profilů neprůchozím způsobem –
krátký zdvih.

Protahovací stroje vnějších profilů
Vertikální protahovací stroje vnitřních
profilů
- tažná síla: 63 až 630 kN
- konstrukční velikosti: 320-400-500630-800
- pracovní zdvih: 630 až 2750 mm
- pohon: elektrohydraulický nebo
elektromechanický
- řezná rychlost: 1 až 60 m/min

Speciální protahovací stroje
- tubusové protahovací stroje
k obrábění vnějších tvarů
(obrobek uvnitř protahovacího trnu)
- protahovací stroje pro profily
k upínání lopatek turbín
- protahování lopatek turbín na hrubo
a na čisto
- CNC-obrážecí-protahovací stroje
s krátkým zdvihem a stroje pro
protahování vnějších a/nebo vnitřních
Horizontální protahovací stroje
profilů ve spirále
vnějších profilů
- protahovací jednotky k rozšíření nebo
- tažná síla: 63 až 630 kN
zabudování do přepravních a výrobních
- konstrukční velikosti: 400-500-630
linek
- pracovní zdvih: 1000 až 6000 mm
- vysokorychlostní protahovací stroje pro
- pohon: elektrohydraulický nebo
protahování kalených dílů
elektromechanický
- počítačově řízené protahovací centrum, s
- řezná rychlost: 1 až 40 m/min
automatickou výměnou nástrojů a
obrobků
- výrobní linky skládající se z více
• Rozměry dle DIN 55141, 1415, 1417
protahovacích strojů a
• Stůl v různých provedeních: stůl
- zařízení pro kompletní obrábění
napevno, posuvný stůl,
s obráběcími jednotkami pro protahování,
polohovací stůl, sklopný stůl,
vrtání, zahlubování, vystružování,
otočný stůl, počítačově řízený stůl
závitování,
• Upínání nástrojů: T-drážky nebo pomocí
frézování a srážení hran,
hydraulicky ovládaného upínání
počítačově řízené
(systém Arthur Klink)

Brusky
CNC - ostřičky protahovacích trnů pro automatické ostření a broušení plochých a kruhových protahovacích trnů
s prstencovitými nebo šroubovitými mezerami. Všechny osy jsou CNC - řízené prostřednictvím řídicího systému
SINUMERIK 840 D pro grafickou ovládací plochu a správu nástrojů. Měřicí sonda umožňuje změřit souřadnice zubů, přeměření
geometrie břitů, proměření mezer pro třísky. Pro trny s řeznou částí až 2500 mm.

Povlakování
TiN-povlakování technikou PVD pro protahovací nástroje, řezné nástroje a všechny typy dílů odolných proti opotřebení.
Povlakují se obrobky o maximální délce 3000 mm a maximálním průměru 500 mm.

Obrábění na zakázku
Protahování na zakázku
Stroje jsou k dostání ve všech
velikostech, až do max.
pracovního zdvihu 2800 mm a
tažné síly 1200 kN.
Velké množství běžných
protahovacích trnů je připraveno
skladem pro Vaše obrobky.
V případě Vašeho zájmu Vám
poskytneme na vyžádání seznam
našich nástrojů!

Ostření a údržba protahovacích trnů
V našem servisním oddělení jsou
Vaše protahovací trny jakéhokoliv
provedení odborně přeostřeny a
v případě poškození
zrekonstruovány. Know-how našich
specialistů je zárukou optimálního
ostření Vašich protahovacích trnů.

Kalení na zakázku
K dispozici jsou dvě elektricky vyhřívané
vakuové kalicí pece s chlazením inertními
plyny. Užitečný prostor pece: Ø 610 mm,
délka 3000 mm, hmotnost vsázky
1000 kg max., teplota kalení 1320 ºC.
Průběh teploty u procesu kalení je
libovolně programovatelný
a dokumentovatelný.

Využijte naše více než 70-leté zkušenosti v oblasti protahování. Vyřešíme Vaše problémy s
obráběním. V případě Vašeho zájmu Vám poskytneme na vyžádání další podklady.

Arthur Klink: Kompetentnost v oblasti protahování
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Merhautova 20, CZ - 613 00 BRNO
tel.: +420 545 429 511, fax: +420 545 211 275
email: info@sktechnik.cz, www.sktechnik.cz

