
SpeedFinish®

Rychlejší jemné broušení

Broušení až o
75% rychleji



Technologie SpeedFinish® byla vyvi-

nuta, aby spojila výhody broušení

s výhodami superfinišování, tj. dosáh-

nout homogenní kvality drsnosti bez

rýh v co možná nejkratším obráběcím

čase.

Typické obrobky obráběné
technologií Supfina SpeedFinish®:

• Pracovní válce

• Lisovací kalandry

• Pístnice

• Vedení

• Válce pro tiskařské stroje

• Válce na válcování pryže

• Válce na válcování papíru

SpeedFinish
®

Rychlejší jemné broušení



Pracovní válec
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Broušení 
SpeedFinish®

Použití

Nepředbroušený povrch

Konečná drsnost Rz 2 – 3µm

Homogenní výbrus

Bez viditelné spirály posuvu

Výhody technologie
Supfina SpeedFinish®

Proces

� Vyšší úběr materiálu ve srovnání

s technologií superfinišování

� Suché obrábění z důvodu vzniku

pouze malého množství tepla

Jednoduchá obsluha a

stabilní proces

Vzhled povrchu

� Povrch nemá vzhled

charakteristický pro proces

superfinišování

� Dosažení jemné broušené

struktury povrchu

�Homogenní drsnost bez rýh

Výhody

� Delší životnost nástrojů

� Kratší doba obrábění ve

srovnání s broušením

� Nižší investice ve srovnání

s tradiční bruskou
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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.

Supfina Grieshaber GmbH & Co. KG

Schmelzegrün 7 · D-77709 Wolfach

Tel. +49 (0)7834 866-0 · Fax +49 (0)7834 866-200

www.supfina.com · info@supfina.com

Supfina Machine Company, Inc.

181 Circuit Drive · N. Kingstown, RI 02852 / USA

Tel. +1(1)401-294-66 00 · Fax +1(1)401-294-62 62

www.supfina.com · info@supfina.com

Supfina Grieshaber GmbH & Co. KG

Bejing representative Office

DiYang Tower 1202B · Chaoyang District Bejing

100027 P. R. China

Tel. +86-10-84536-669 · Fax +86-10-84536-670

www.supfina.com · supfina@126.com

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


