
Oboustranné broušení rovinných ploch
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Společnost Supfina spojuje dlouholeté zkuše-
nosti v oblasti obrábění superfinišováním pomocí
superfinišovacích kamenů a pásů a s využ itím
know-how procesů, které předchází procesům
superfinišování.

Vedle našich celosvětově osvědčených řešení
pro otázky superfinišování v automobilovém
průmyslu i v jeho dodavatelském průmyslu, při
výrobě valivých ložisek, jemné mechaniky a
medicínské techniky Vám nabízíme hospodárné
obráběcí systémy pro oboustranné i pásové
broušení.

Zatímco pro velkosériovou výrobu jsou
dodávány naše automatizované stroje, pro
kusovou a malosériovou výrobu jsou naopak
vhodné přídavné přístroje a malé stroje Supfina.
V kaž dém případě je zaručena hospodárnost při
výrobě optimálních funkčních ploch na Vašich
součástkách.

Jako systémový dodavatel Vám nabízíme kom-
pletní řešení díky flexibilním strojům, dlouholeté
znalosti procesů a osvědčeným nástrojům.

Součástí naší nabídky je kvalitní servis, kterým
chceme zaručit, že se na nás zákazník obrátí i
v budoucnosti.

Vyřešíme Váš problém s obráběním –
rychle – hospodárně – flexibilně

Supfina
Surface Finishing Systems

Z našeho technologického a výrobního centra
v Německu dodáváme zařízení a výrobní linky
zákazníkům po celém světě.

S našimi pobočkami v Americe a Asii stejně
jako s více než 50 obchodními zastoupeními
jsme aktivní po celém světě a nabízíme našim
zákazníkům rozsáhlé služby.



Oboustranné rovinné
broušení
Nová dimenze

S výrobní řadou Planet V do nových dimenzí u
oboustranného broušení rovinných ploch - takto
zní motto této výkonné inovace firmy Supfina.

Společně s už ivateli vyvinutý, maximálně pevný
a kompaktní celkový koncept stroje s vertikálním
uspořádáním vřetene nabízí koncovému zákaz-
níkovi nejvyšší kvalitu výsledných obrobků při
současné minimalizaci výrobních nákladů na
jeden obrobek.

Vedlejší časy při výměně a přípravě nástrojů
mohou být redukovány na minimum díky jedineč-
ným vlastnostem jako je patentovaná vizualiza-
ce brusné mezery (vzdálenosti mezi kotouči)
a integrovaná výměna nástrojů.

Díky prostorově úspornému provedení jsou
stroje lehce integrovatelné do nových, popř.
stávajících výrobních linek. Zakládání a ode-
bírání obrobků můž e být přitom prováděno
ručně nebo automaticky.

Dle pož adavků na obrobky jsou použ ity různé
nástroje (konvenční/CBN) a různé výrobní postupy
(průběž né/zapichovací-průběž né obrábění).
Všechny orovnávací technologie jsou
samozřejmě k dispozici.
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Řešení

Oblasti použití:

• Hromadné a precizní ploché dílce
• Automobilový a jeho subdodavatelský průmysl
• Lož iskový průmysl
• Výroba následujících komponent: součásti

čerpadel, těsnicí krouž ky, součásti hodinek
apod. z kalených i měkkých ocelí, keramiky,
tvrdokovu, mosazi, slinutých materiálů a
speciálních slitin.

Výhody:

• Jednoduchý postup
• Velké úběry materiálu
• Krátká doba výrobního taktu
• Krátká doba přípravy
• Krátké vedlejší časy
• Vysoká kvalita obrobků

Planet V4 (obrázek)
Pracovní rozsah
Max. výška obrobků: 40mm
Max. průměr: 85mm

Planet V7
Pracovní rozsah
Max. výška obrobků: 100mm
Max. průměr: 180mm



Náš rozvoj � Váš přínos
FEM-optimalizované lože stroje z kompozitního materiálu

�Kompaktní systém s nejvyšší tuhostí stroje
Patentované nastavování stroje (Tiltungsnavigation)

�Vizualizace brusného procesu
Lineární, kompaktní orovnávací systém

�Maximální přesnost orovnávání
�Přestavitelnost na technologii CBN- a diamantových nástrojů
Motory vřeten
�Vysoký výkon a regulovatelný počet otáček
CBN- a diamantové brusné kotouče – možnost jejich nasazení
�Vysoká životnost

�Jistota investice díky přestavitelnosti

Ergonomie � Váš uživatelský komfort
Moderní, pevný design

�Velmi dobrá přístupnost
�Malá potřeba místa
�Velké posuvné dveře
�Snadná údrž ba
�Kompaktní stroj

Hospodárnost � Vaše výhoda
Koncept stroje směřovaný na budoucnost
�Nejkratší doba pro výměnu nástroje díky

integrovanému výměnnému modulu
�Nejkratší doba pro přestavení stroje
�Nejjednodušší obsluha
�Jednoduchá integrace do stávajících i nových výrobních linek
�Flexibilní automatizace
�Provoz do velké míry bez nutnosti údrž by
�Nejvyšší výsledná kvalita obrobků
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Promyšlené detaily

Pro rychlé a snadné přestavení stroje na jiné
typy obrobků byl mimo jiné vyvinut patentovaný
systém pro rychlé přestavení stroje na nulu.

Tento program pro vizualizaci brusné mezery
umož ňuje cílené, prostorové přestavení brusné-
ho vřetene v co nejkratší době v závislosti na
obrobcích a procesu.

Potřebné nastavovací parametry jsou už ivateli
zobrazovány na ovládacím panelu přehledným a
snadno srozumitelným způsobem.

Mimo to jsou orovnávacímu systému automaticky
prostřednictvím řízení sdělovány veškeré nové
pozice horního brusného vřetene.

Příslušný orovnávací program reaguje přímo
na změněné pozice nástrojů a garantuje ideální
pozice brusných nástrojů a tím i dodržení nej-
užších výrobních tolerancí v každé situaci.

Systém pro přestavení stroje se

zobrazením požadované a skutečné

hodnoty.



Zakládání a odebírání obrobků se provádí ručně
pomocí stohovacího zásobníku a výstupního
žlabu nebo automaticky. Dodáváme vhodné
systémy pro automatizaci jako jsou vibrační

dopravníky a roboty, stejně jako všechny kom-
ponenty pro integraci řady Planet V do nových i
stávajících výrobních linek. Rádi Vám poradíme.
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Flexibilní zakládání a odebírání obrobků

Konstrukce nové řady Planet V se svým otevře-
ným pracovním prostorem v úhlu 180˚ nabízí
nejvyšší možnou volnost jak uživateli, tak i při
zapojení do automatizovaných procesů. Lehce

ovladatelný kryt se otvírá směrem nahoru a uvol-
ňuje tak celý pracovní prostor, aniž by docháze-
lo k ohrožení obsluhy klasicky řízenými dveřmi.

Dobrá přístupnost

Ergonomická konstrukce řady Planet V
s nasazeným skříňovým rozvaděčem tvaru T
zaručuje neobyčejně dobrou přístupnost
a snadnost údržby.

Kompaktní rozměry stroje dělají tyto stroje výji-
mečně vhodné pro zapojení do stávajících
obráběcích procesů.

Kompaktní rozměry

Různé obrobky vyžadují různé obráběcí
postupy. Řada Planet V nabízí volby průběžného
a průběžného /zapichovacího způsobu.

Volba procesu broušení

Jednoduchá a bezpečná manipulace integro-
vaného výměnného systému nástrojů redukuje
prostor na minimum a přispívá tak k vysoké
hospodárnosti řady Planet V.

Vlastní jednotka pro výměnu nástrojů

Kompaktní orovnávací systém zaručuje
kdykoliv procesem neovlivněné stavy všech
nástrojů vstupujících do procesu.

Tyto mohou být kdykoliv dodatečně seřízeny
pro podmínky superabrasivních nástrojů, čímž
je zaručen vysoký stupeň jistoty investice.

Lineární orovnávací systém
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Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

SK Technik, spol. s r.o.

Merhautova 20, CZ - 613 00 BRNO

tel.: +420 545 429 511, fax: +420 545 211 275

email: info@sktechnik.cz, www.sktechnik.cz


