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• uživatelsky přívětivý 10“ dotykový displej s NC řídicím systémem

• vertikální a příčný pojezd poháněný střídavým servomotorem s kuličkovým šroubem + MPG

• přesné odstraňování třísek pro příčnou a vertikální osu 

• elektrohydraulický systém řídící podélný pojezd

• vysoce přesný a silný přímý pohon bez boční vůle

• vodicí lišty s ochranným pouzdrem, zajišťující jemnější povrch broušení

• on-time servis s náhradními díly 

• standardní vybavení + volitelné vybavení

Standardní vybavení Příplatková výbava
Ovládací prvky Omron NC pro vertikální a 
příčný posuv
poháněných os
✓ 10 "barevný LCD dotykový displej
✓ Dálkové ruční kolo
✓ Poloposuv pro stůl
✓ příruba brusného kotouče
✓ Elektromagnetický stůl (400X800)
✓ Vyrovnávací hřeben
✓ Regulátor sklíčidla pro 
elektromagnetický stůl
✓ Nivelační šrouby a desky
✓ Stojan pro vyvažování kol
✓ Šrouby na zvedání
✓ Brusný kotouč (Ø350xØ127x40)
✓ Stahovák pro přírubu kola
✓ Stolní koloběžka (s diamanty)
✓ Zařízení chladicí kapaliny
✓ Hydraulická jednotka s olejem (100 
litrů)
✓ Pracovní světlo a programové světlo
✓ Nástroje a box pro nástroje
✓ CE

TVARtech- stroje, s.r.o.

Naše vysoce přesné brusky umožňují pracovat s jakýmkoliv druhem 
materiálu pro broušení podélným a příčným směrem, což zaručuje 
maximální přesnost.

TVARtech- stroje, s.r.o.

✓  Ovládací prvky Omron NC pro vertikální a 
příčný posuv poháněných os
✓ 10 "barevný LCD dotykový displej
✓ Dálkové ruční kolo
✓ Poloposuv pro stůl
✓ příruba brusného kotouče
✓ Elektromagnetický stůl (400X800)
✓ Vyrovnávací hřeben
✓  Regulátor sklíčidla pro elektromagnetický 
stůl
✓ Nivelační šrouby a desky
✓ Stojan pro vyvažování kol
✓ Šrouby na zvedání
✓ Brusný kotouč (Ø350xØ127x40)
✓ Stahovák pro přírubu kola
✓ Stolní koloběžka (s diamanty)
✓ Zařízení chladicí kapaliny
✓ Hydraulická jednotka s olejem (100 litrů)
✓ Pracovní světlo a programové světlo
✓ Nástroje a box pro nástroje
✓ CE

✓  Ovládací prvky Mitsubishi NC pro 
vertikální a příčnou osu
✓ Přídavná příruba
✓ Paralelní orovnávání (s diamanty)
✓  Sinusová tyč s magnetickým (V-S 
100M) 
✓  Automatický papírový filtr s 
magnetickým separátorem chladiva
✓  Přípravek na výrobu nástrojů 
(VMV-40)
✓  Demagnetizér (pro obrobek) 
(VDM-68) 
✓ Sinusová tyč (VS-100)
✓  Děrovací zařízení se sinusovou 
deskou (V-PB-BS)
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Magnetický stůl

Tuhá konstrukce stroje

TVARtech- stroje, s.r.o.

TVARtech- stroje, s.r.o.

Základnu stroje tvoří vysoce tuhý žíhaný meehanitový odlitek s odstraněným 
vnitřním pnutím, zajišťují pohodlnou práci za těžkých podmínek, tlumení vibrací, 
vysokou přesnost a vysokou odolnost.

Pracovní rozsah a rozměr stolu

Optimální působení sil
Účinné rozložení působicích sil na tělo 
stroje

Struktura sloupu
Jedinečná struktura sloupu, zajišťující 
vysoký výkon a tlumení vibrací

Systém lineárního vedení
Mehanitový odlitek a ručně broušené lože zajištují přesné 
lineární verdení a polohování.

Tvrzené a chráněné lože s lineárním 
vedením zajišťují přesné polohování a 
vedení osy sloupu

Osy sloupu
Díky přímému pohonu motoru 
zajišťuje předpjaté a přesné ložisko 
válce podepřené vřetenem vynikající 
povrchové a přesné broušení.

Přímo poháněné vřeteno
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Řídicí jednotka
Snadné použití s běžnými a technologickými moduly, uživatelsky přívětivé rozhraní a 
ergonomický design.

TVARtech- stroje, s.r.o.

TVARtech- stroje, s.r.o.

Řídící systém

Chlazení (příplatková výbava)
Nádrž o kapacitě 100 l v kombinaci s 
automatickou filtrací zajišťuje optimální chlazení 
při broušení a jednoduchou obsluhu.

Hydraulická jednotka
E l e k t r o n i c k y o v l á d a n á j e d n o t k a 
hydrauliky zajišťuje rychlý a stabilní 
pohyb a to i v náročných podmínkách.

Automatický lubrikační systém
Použitím dvou různých čerpadel v ose stolu a ve všech ostatních osách 
zajišťuje účinné mazání a dlouhověkost stroje.


