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V podnikání můžeme být úspěs̆ní jen tehdy,

pokud všichni sledujeme stejné cíle podnikání

a máme stejný názor na to, jak chceme těchto

cílů dosáhnout. Náš vzor nám udává – stejně

jako kompas – orientaci a směr.

Orientovat se na maxima, přiznat se k tomu a

žít tím, znamená veliký nárok. Jsou to výzvy a

osobní závazky, které s tím souvisí, ale také 

vytvořený prostor pro další rozvoj a úspěch

blaha našich zákazníků a spolupracovníků.

Pokud budujeme nás̆ vzor s nasazením a

přesvědčením, pak bude budoucnost Supfiny

úspěs̆ná.

Srdečně

Váš Gerhard Reiner

jednatel

Naše cesta k úspěchu

Řízení podnikání s orientací na cíle

Pro nás znamená vytvoření úspěs̆ných partnerství pro dosažení

plynulého réstu a atraktivní výnosnosti.

Orientace na trh

Pro nás znamená výrobu výrobků se znaky samostatnosti a orientací na

vysoce hodnotné procesy, včasné rozeznání a uskutečnění požadavků

trhu s inovativními řešeními s orientací do budoucnosti a obchodní

činnosti bohaté na výnosy.

Orientace na proces

Pro nás znamená vytvoření efektivní výroby s nízkými náklady při

dodržení našeho standardu kvality a zachování aspektů ochrany přírody.

Orientace na spolupracovníky

Pro nás znamená vytvoření podmínek pro výkony, při kterých mohou

spolupracovníci realizovat a rozvíjet svůj potenciál, a tak společně utvářet

budoucnost podnikání.

Grieshaber Drehteile 
v Tribergu/Schwarzwald

1903
Bergische Werkzeugfabrik 
v Remscheidu

Založení ochranné značky

Založení podniku
Supfina Machine Company 
v USA

1910

1951

1984



Skupina Grieshaber 
Supfina je součástí mezinárodně

působící skupiny Grieshaber.

Patří k ní vedle firmy Supfina

také firmy VEGA Füllstand- und

Druckmesstechnik, VEGA

Medizin und Grieshaber

Präzision.
Präzisionsdrehteile

Füllstand - 
Grenzstand - Druck, 

Medizin

Systémy finišování
povrchů

1 výrobní a prodejní závod 4 výrobní závody
10 dceřiných společností
2 holdingové společnosti

3 výrobní závody
1 dceřiná společnost

Supfina – vedoucí partner při řešení opracování
vysoce precizních funkčních ploch.

Spojení firmy Maschinenbau Grieshaber a
firmy Supfina Maschinenfabrik Hentzen do
firmy Supfina Grieshaber GmbH & Co. KG

Založení dceřiné
společnosti Supfina
Francie1995

1999

2002

2003

Otevření pobočky v Brazílii

2001

Otevření pobočky v Číně

Otevření technologických
center ve městech

Remscheid a Wolfach



Jedno přísloví říká: „kdo má příliš mnoho želízek v

ohni, tomu některé vychládnou“. Proto se koncentru-

jeme na to, co nejlépe umíme:

precizní opracování povrchů

Supfina Grieshaber spojuje dlouholeté zkušenosti v

oblasti opracování superfinišováním pomocí brusných

kamenů a brusných pásů s Know-how z předcháze-

jících a následných procesů. Vedle našich světově

uznávaných řešeních broušení superfinišováním v

oblasti automobilového a subdodavatelského

průmyslu, průmyslu valivých ložisek, všeobecného

přesného průmyslu a zdravotnické techniky Vám

nabízíme hospodárné systémy opracování pro obou-

stranné broušení či broušení brusnšm pásem.

Pro sériovou výrobu jsou používány naše automatizo-

vané stroje, pro menší počty kusů ve Vaší výrobě jsou

určeny nástavbové přístroje Supfina a malé stroje.

Každopádně je garantována hospodárnost pří výrobě

optimálních funkčních povrchů na Vašich

konstrukčních prvcích.

Jako systémový dodavatel Vám nabízíme kompletní

řešení na flexibilních strojích, dlouholeté procesní

vědomosti a osvědčené nástroje. Naši nabídku

ukončuje inteligentně sladěný servis, aby bylo v

každém okamžiku zaručeno, že se můžete jako

zákazník i v budoucnu na firmu Supfina s důvěrou

obrátit.

Vaše úkoly pro opracování řešíme:

rychle – hospodárně – flexibilně

SUPFINA
Systémy finišování povrchů

Superfinišovaný povrch s nosnou

plochou a křížovémi rýhami po

broušení pro vytvoření optimálních

třecích, kluzných a těsnících vlast-

ností povrchu.

Supfina – Systémy finišování povrchů

Broušení Superfinišování

Nástroje

Servis

Oboustranné broušení
Speedfinish

Opracování rovinných ploch
opracování zapichováním
opracování běžícím pásem
opracování průchodem
opracování válcováním

Kameny, pásy, hrníčkové kotouče, leštící nástroje, pracovní kapaliny, atd.

Před prodejem    –    v rámci projektu    –    po prodeji

Lean-Systems

Nástavbové přístroje
stroje LeanCost



SUPERFINIŠOVÁNÍ cylindrických,
vypouklžch, kuželovitých obrobků
- honování s krátkým zdvihem jako kombinace rotačního

a oscilačního pohybu mezi nástrojem a obrobkem

- brusným kamenem nebo pásem

Opracování zapichováním
(bez hrotů a mezi hroty)

Opracování průchodem
(bez hrotů)

Opracování běžícím pásem
(kuličkové a válečkové dráhy)



OBOUSTRANNÉ- broušení rovinných ploch
Hospodárné oboustranné opracování broušením

všech paralelních přímých ploch obrobků.

SUPERFINIŠOVÁNÍ rovinných a
sférických obrobků
Superfinišování s rotujícím hrníčkovým nebo

segmentovým kotoučem (křížové broušení

superfinišováním).

- Opracování rovinných ploch
- Konvexní-konkávní opracování
- Opracování koule

Oboustranné rovinné broušení
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Superfinišovací nástavbové přístroje pro malé série nebo velké

obrobky, většinou pro zabudování do  stroje konvenčního nebo

stroje s řízenými CNC osami.

Superfinišování - malé stroje pro střední

série a skupiny podobných obrobků,

většinou ručně zakládané.

SUPERFINIŠOVÁNÍ
Lean-Systems

Spotřební materiál pro různé výrobní procesy

a oblasti použití.

SUPERFINIŠOVÁNÍ-nástroje

Supfina nástavbové přístroje:

- superfinišovací přístroje

s brusným pásem

- superfinišovací přístroje

pro kulové plochy

- superfinišovací přístroje

s brusnými kameny

Proces superfinšování

Mezi hroty

3-čelist́ové upínací pouzdro

Kleštiny

Bez hrotů na nosných válečkách

- velký výběr

- nezávislé poradenství

- dodání ze skladu

- vlastní výroba

Supfina LeanCost-stroje:

- LCM 2000plus

- LCT 1000CNC

- LCT 1000
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Pásy a role

Kameny a segmenty

Pouzdra a hrníčky

Leštící nástroje

Pracovní kapaliny



Axiálně pojížděné nástroje

Axiálně pojížděný nekonečný pás

SPEEDFINISH® obrobků
tvaru válce
Speedfinish® s nekonečným pásem s dočasným

kř ížovým broušením pro velký úběr materiálu a

homogenní kvalitu superfinišování.

SUPERFINIŠOVÁNÍ
obrobků tvaru válce
Superfinišování s oscilujícím nástrojem pro

perfektní geometrii, technické a optické parametry

povrchu obrobku.



Servis je vedle technologického

vývoje podstatná část naší filozofie

podnikání. Intenzivně se staráme o

naše zákazníky a rozvíjíme spolupráci,

pomocí které nalézáme nejlepší

možné řešení pro Vaše individuální

požadavky týkající se povrchu. Servis

před prodejem s poradenstvím pro

použití, zkušební opracování atd.

jsou pro nás stejně tak samozřejmé

jako servis po prodeji vč. údržby, uve-

dením do provozu strojů a zajištěním

nástrojů.

Náš servis

Supfina – Řešíme Vaše
úkoly opracování

Rychle
– nalézáme řešení pro Vaše náročné úkoly opracování, nebot́ víme,

že čas je pro Vás kritický faktor.

Hospodárné
– jsou naše systémy finišování povrchů, protože nízké náklady na 

opracovaný díl zabezpečí naši společnou budoucnost.

Flexibilní
– se ukazují naše systémy pro opracování, protože je možné opraco

vávat různé obrobky s minimálními náklady na dodatečnou výbavu
stroje.

Supfina – servisní úkony pro
nejjemnější opracování povrchů

- Opracování vzorků

- Práce ve mzdě

- 24h/7 Production Standby

- Telefonický servis – Internet

- Přestavby

- Použité stroje

- Náhradní díly

- Běžná a

preventivní údržba

- Financování

- Technologické poradenství

- Trénink / školení



Supfina Grieshaber GmbH & Co. KG

Greulingstraße 33 · D-42859 Remscheid

Tel. +49(0)2191-3713-0 · Fax +49(0)2191-3713-657

www.supfina.com · info@supfina.com

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-usa.com

Supfina France S. A. R. L.

B.P. 18 - Nordhouse · 67151 Erstein Cedex / FRANCE

Tél. +33(0)3.88.59.01.79 · Fax +33(0)3.88.59.01.78

www.supfina.fr · info@supfina.fr

Supfina Grieshaber GmbH & Co. KG

c/o Raimar F. Bremberger

Rua Orlando Fagnani 144/81

13092-054 Campinas-SP / BRASIL

Tel./Fax: + 55 19 3254-9058

Celular: + 55 19 9602-8642

www.supfina.com · r.bremberger@supfina.com

Supfina Grieshaber GmbH & Co. KG

Beijing Representative Office

DiYang Tower 1202B · Chaoyang District Beijing 

100027 P.R. CHINA

Tel. +86-10-84536669  Fax +86-10-84536670

www.supfina.com · supfina@public3.bta.net.cnTe
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