NÁRADIE, NÁSTROJE A OBRÁBACIE STROJE,
VRETENÁ A OPRAVY VRETIEN,
ŠPECIÁLNE RIEŠENIA

Renovácie a generálne opravy vretien a elektrovretien obrábacích strojov všetkých výrobcov:
CINCINNATI, DAEWOO, DKF, DMG, DROOP+REIN, FADAL, FAEMAT, FAG, FISCHER, FOREST,
GAMFIOR, GFAS, GMN, HECKERT, HITACHI, HSD, HÜLLER HILLE, HURCO, IBAG, INDEX, JUNG,
KESSLER, KIWA, MATSUURA, MAZAK, MITSUBISHI, MORI SEIKI, OMLAT, PRECISE, SEIKO SEIKI,
SKF, STEPTEC, RECKERTH, TOS HOSTIVAŘ, UVA, VOUMARD, WEISS, ZPS

Garantujeme vysokú kvalitu prevedených
opráv.
Generálne opravy vykonávame dlhodobo pre
najväčšie európske výrobné spoločnosti.
Sme úspešnými dodávateľmi aj pre výrobcov
v automobilovom priemysle.
Našou výraznou prednosťou sú krátke
dodacie lehoty opráv.
Elektrovretená z CNC brúsok a fréz s
automatickou alebo ručnou výmenou náradia.
Otáčky vretena do 150.000 RPM.
Elektronický systém monitorovania stavu
vretena.

Frézovacie a brúsne vretená a elektrovretená pre nové a modernizované stroje, vrátane kompletnej technickej podpory.
remeňom poháňané vretená, motorické
Rýchlosť až do 250.000 otáčok
vretená
Výkon do 150 kW
Maximálny krútiaci moment 1250 Nm
motorické vretená s výmenou nástrojov
vysokootáčkové vretená s manuálnou
výmenou nástrojov
vysokootáčkové vretená s automatickou
výmenou nástrojov

Ponuka
Opravy, regenerácie a úpravy vretien a
elektrovretien:
brúsnych a frézovacích
remeňom poháňaných vretien motorických
nízkootáčkových aj vysokootáčkových
vysokofrekvenčných
s manuálnou aj automatickou výmenou
nástrojov
pracovných, pomocných aj protivretien
s oceľovými i keramickými ložiskami
mazaných olejom i tukom
chladených olejom, vodou aj vzduchom

Po dodaní do nášho opravárenského závodu sú defektné vretená skontrolované, rozobrané a
je vykonaná ich diagnostika. Oprava je zahájená po akceptácii nášho odhadu na náklad opravy
zákazníkom. Opravené a zmontované vreteno prechádza výstupným testom na našom špeciálnom
pracovisku. Po úspešnom vykonaní výstupného testu je zhotovený protokol presnosti, ktorý získa
zákazník spolu s opraveným vretenom.

Spoločnosť Kammerer sa špecializuje na výrobu ťažných, vodiacich a guličkových skrutiek pre
rôzne priemyselné odvetvia.
Ponúkame skrutky s priemerom od 10 do 160mm a dĺžkou až 7 metrov, vyrobených z jedného kusu
a na zvláštnu žiadosť sme schopní vyrobiť skrutky s dĺžkou až 14 metrov.
Ponúkame výrobu skrutky podľa výkresu zákazníka a pokiaľ výkres neexistuje, podľa vzorky staršej
opotrebovanej skrutky.

Nástroje na frézovanie a drážkovanie ozubených kolies s vonkajším a vnútorným ozubením, drážok
drážkových hriadeľov, reťazových kolies a remeníc, odvaľovacie frézy s jedno alebo obojstrannou
stopkou.
Rozsah modulov pre valcové frézy:
0,5-40mm, materiály: HSS, ASP, spekaný
karbid, široké spektrum povrchovej úpravy.
Rozsah modulov pre rezné kotúče:
0,7-12mm, materiály: HSS, ASP, široké
spektrum povrchovej úpravy.
Nástroje na obrábanie turbín (napr. lopatiek
a drážok)
Zhotovovanie výrobných nástrojov podľa
katalógu výrobcu a špeciálnych nástrojov - na
základe výkresu nástroja alebo vzorového
obrábanej súčasti.
Zaisťujeme zvolenie optimálneho materiálu
a povrchovej úpravy nástroja na základe
výkresu obrobku.

Elektromechanické a hydraulické stroje na preťahovanie vnútorných, vonkajších profilov, tŕne na
preťahovacie stroje, tiež i stroje na preťahovanie slepých otvorov „blind broaching“, stroje na
valcovanie závitov, tisíchranov a olejových drážok.
Stroje s novou technológiou preťahovania za sucha bez použitia chladiacej kvapaliny a preťahovacie
stroje na preťahovanie za tvrda.
Navrhujeme a zaisťujeme všetko nevyhnutné príslušenstvo, ako sú držiaky alebo upínacie prípravky
určené pre konkrétny obrobok a príslušenstvo podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov.
Opravy a renovácie preťahovacích strojov všetkých výrobcov.

Brúsky do guľata a univerzálne brúsky
Možnosť
vybavenia
brúsky,
systém
nakladania a vykladania obrobkov, aktívne
meranie, automatické vyváženie brúsnych
kotúčov, rôzne konfigurácie brúsnej hlavice
apod.
Brúsky sú vybavené jednou z dvoch riadiacich
jednotiek: FANUC alebo SIEMENS
Ideálne brúsky pre individuálnu, sériovú a
hromadnú výrobu
Možnosť brúsenia závitov, výstredníkov,
vačiek, mnohouholníkov a vlastných profilov

Preťahovacie nástroje:
na vnútorné a vonkajšie preťahovanie, valcovacie tyče na krivkové profily a na vonkajšie drážkovanie
závitov
valcovité preťahovacie tŕne: maximálneho priemeru 250 mm a dĺžky 2500 mm
ploché preťahovacie nástroje: maximálne rozmery 300 x 100 mm a dĺžka 2500 mm
v zákazníckom prevedení, podľa požiadavky zákazníka povlakovania TIN, TICN, TILAN a ďalšie
možnosti
Brúsky do guľata, brúsky na diery
a univerzálne brúsky
Možnosť
vybavenia
brúsky,
systém
nakladania a vykladania obrobkov, aktívne
meranie, automatické vyváženie brúsnych
kotúčov, rôzne konfigurácie brúsnej hlavice
apod.
Brúsky sú vybavené riadiacimi jednotkami
FANUC alebo SIEMENS
Ideálne brúsky pre individuálnu, sériovú a
hromadnú výrobu
Brúsky na veľkorozmerové súčasti, napr. na
brúsenie koľajových osí, električkových osí

Valcovacie náradie:
maximálne rozmery 250 x 100 mm, do dĺžky
1600 mm
Technické parametre preťahovacích strojov
na vnútorné otvory:
Hydraulický alebo elektromechanický pohon
Manuálne alebo automatické vkladanie a
vykladanie obrobkov
Priame alebo skrutkovité preťahovanie
Zdvih: 600 → 2.500 mm
Prieťahová sila: 63 → 400 KNW
Rýchlosť: 2,5 → 24m/min.
Preťahovacie stroje:
na preťahovanie vnútorných profilov
na preťahovanie vonkajších profilov
na špeciálne použitie
s hydraulickým alebo elektromechanickým
pohonom a manuálnym alebo automatickým
nakladaním a vyberaním obrokov.

Brúsky na špeciálne úlohy a obrábacie
centrá na brúsenie, sústruženie a frézovanie
obrobkov na jedno upnutie
Špeciálne riešenie na brúsenie vonkajších
výsteliek, vnútorných výsteliek, kĺbov,
ventilov motoru, ložísk, zámok lopatiek apod.
Možnosť vybavenia brúsky systémom
nakladania a vykladania obrobkov, aktívne
meranie, dve nezávislé pracovné stanovištia
apod.
Jednovretenové,
dvojvretenové
a
viacvretenové brúsky na hromadnú výrobu

Valcovacie stroje:
vertikálne a horizontálne valcovacie stroje na
valcovanie vonkajšieho drážkovania
Ostričky:
CNC ostričky na ostrenie preťahovacích tŕňov
s možnosťou pevného alebo pohyblivého
stolu
Jedno a dvojstĺpové rovinné brúsky a
portálové brúsky
Možnosť brúsenie rovín a profilov.
Brúsky
vybavené riadiacou jednotkou
DGTCNC
Možnosť brúsenia veľkorozmerových súčastí
(maximálna pracovná plocha (d. x š. x v.) 16000 x 4000 x 3500 mm)

Opravy a modernizácie obrábacích strojov na
výrobu ozubených kolies:
Odvaľovacích frézok firiem MODUL, PFAUTER,
LIEBHERR, SCHIESS, WANDERER
Obrážacích Fellowsových obrábacích strojov
firiem LORENZ, LIEBHERR, PFAUTER, TOS,
MODULL, MAAG,
Fréziek na kužeľové ozubené kolesá MODUL,
GLEASON, KLINGELNBERG,
Brúsok na ozubené kolesá REISHAUER, OPAL,
Brúsok na kužeľové kolesá GLEASON A
KLINGENBERG,
Meracích prístrojov na ozubené kolesá firiem
GLEASON A KLINGELNBERG.
Rozsah modernizácie zahŕňa:
Kompletná demontáž, oprava všetkých
hlavných komponentov stroja, výmenu
hydraulického a mazacieho systému,
Opravu / výmenu frézovacej hlavy a stolu,
Opravu / výmenu posuvových skrutiek,
automatizáciu všetkých osí,
Výmenu meracích systémov, CNC riadenie
najnovšej generácie,
Nový náter všetkých súčastí.
Nové odvaľovacie, obrážacie stroje a brúsky
na ozubené kolesá.
Výroba a predaj nových hláv na odvaľovacie
frézovanie ozubených kolies.

SAET Group ponúka integrované riešenie indukčného kalenia pri procese spájkovania, kovania,
kalenia, žíhania, popúšťania a mnohých ďalších. Riešenie umožňuje indukčné kalenie pre
tepelné obrábanie ložísk, kľukových a vačkových hriadeľov, súčastí motoru, ozubených kolies,
komponentov ovládania a mnohých ďalších.

INNOVATEST je popredný holandský výrobca vysoko kvalitných stacionárnych tvrdomerov a iných
meracích zariadení, ktorých exkluzívnym distribútorom sme v Poľsku.
V našej ponuke nájdete napr.
Vickersove stacionárne tvrdomery
Rockwellove stacionárne tvrdomery
Brinellove stacionárne tvrdomery
univerzálne stacionárne tvrdomery
meracie systémy - IMPRESSIONS tiež
aj v slovenskom jazyku
praktické prístroje na testovanie tvrdosti
a iné
etalóny tvrdosti zhodné s ASTM a ISO
Spoľahlivosť, precíznosť a presnosť, to sú
hlavné vlastnosti Vickersovho, Rockwellovho
a Brinellovho tvrdomeru, zhodné so
štandardami ASTM, ISO a JIS. Zaisťujeme
najnovšie technologické riešenia, neustály
rozvoj a vývoj a komplexný servis a školenia.

Stroje a zariadenia na honovanie ozubených kolies, stroje na preťahovanie kalených vnútorných
profilov, kotúčové brúsky DSA na orovnávanie brúsnych jedno- a dvojchodých šnekov na brúsenie
ozubených kolies, diamantové kotúče na orovnávanie profilových brúsnych kotúčov.

Firma TOP TECH je popredný producent manuálnych a automatických metalografických zariadení,
ako sú:
rezačky
lisy na zalievanie za horúca
lisy na zalievanie za studena
ručné leštičky
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