
Superfinišovací stroj
Supfina SpheroLine

Nová
generace



Superfinish
Supfina SpheroLine – Nová generace

SpheroLine

Pracovní rozsah variabilní dle

způsobu obrábění, velikosti:

Průměr: 18 – 65 mm

�Optimální pro výrobu kulových ploch

kyčelních kloubů a pánví z ušlechtilé

oceli, titanu nebo keramiky, pro

výrobu kulových čepů nebo kalotů

pro axiální pístová čerpadla

�Až deset volitelných obráběcích

kroků

�Obsáhlý softwarový balíček

�Nejkratší doby strojního času díky

automatické výměně nástrojů

Náš výkon
� Váš užitek

Vertikální koncepce stroje

�Nastavení otočného stolu ve

stanoveném úhlu pro výrobu vysoce

přesných konkávních a konvexních

funkčních ploch

�Výroba ideální geometrie díky

vícestupňovému obrábění na

jedno upnutí

Flexibilní doplňková výbava

�Definovaný úběr díky souběžné

aktivní kontrole rozměrů, na přání

bez výměny měřicí dotykové sondy

�Plně automatické zakládání a

odebírání obrobků

�Protipožární vybavení, zařízení na

odsávání olejové mlhy, filtrační a

chladicí systémy



Výsledky
Kruhovitost 0,64 µm

Drsnost 0,04 µm

Odchylka
geometrie <1µm

Čas obrábění závislá na úběru
(přídavku)

Kyčelní kloub - pánev (keramika)
Rozsah měření: 1,000mm
Měřicí interval: 0,10°

Vnitřní měření

2,5µm 

7-1

2,5µm 

Filtr: 50W/U (G 50%)

Supfina SpheroLine je superfinišovací

stroj s flexibilně programovatelným

naklápěcím stolem pro NC řízené

nastavení úhlu obrábění. Hrubování a

dokončovací obrábění se provádí

v libovolně nastavitelných krocích až

do úplného obrobení.

Pro minimalizaci doby taktu stroje

disponuje SpheroLine systémem

automatické výměny nástrojů až pro

12 nástrojů. Tyto nástroje mohou být

prostřednictvím programu individu-

álně vybírány a mohou pro ně být

nastaveny optimální parametry

obrábění.

Dodatečně lze integrovat měřicí

systém, který vychází z měřících

doteků pro celé spektrum produktů

od kulových ploch po kaloty bez

pracné výměny.

Přizpůsobení se různě velkým

konvexním a konkávním tvarům

se provádí motoricky.

Navzdory své kompaktní konstrukci

disponuje SpheroLine vynikající

přístupností díky dvěma velkým

posuvným dveřím.

Na přání lze do stroje integrovat

filtrační jednotku, aby bylo ideálně

využito místo pro instalaci stroje.

Řízení obsahuje rozsáhlé možnosti

menu. Díky tomu mohou být

například vloženy obrázky tvarů

obrobků – správný úhel obrábění

bude poté vypočítán samotným

programem a uložen jako parametr

obrábění.

Superfinišovací operace na stroji

Supfina SpheroLine: Obrábění kulové

plochy s měřením během procesu.

Pohled do pracovního prostoru s výměnným

systémem pro 12 nástrojů
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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


