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Broušení nástroju je naše záležitost

Univerzální broušení nástrojů

S 11

Pro standardní a specielní
nástroje a zvláštní zadání

S 11

ˇ
FLEXIBILNÍ A VYSOCE preSNÁ
ˇ OBTÍŽNÝCH ÚKOLECH BROUŠENÍ
ZEJMÉNA PrI

S11 od fy Michael Deckel byla vyvinuta
specielně pro broušení moderních
přesných nástrojů. Snadno zvládne
i nejsložitější, nejnáročnější a
nejpřesnější nástroje.
S bruskou S11 nabrousíte jednotlivé
nástroje a malé série neuvěřitelně
rychle, hospodárně a pružně – a to vše
při nejvyšším komfortu pro obsluhu.

Více než tisíc nadšených zákazníků
na celém světě používá brusku
DECKEL S11 pro náročné úkoly
broušení a profitují z jejích
jedinečných předností:
3	patentovaná konstrukce ve tvaru
T pro pohodlné jednostranné ovládání
3	motorické výškové a jemné
přestavení
3	přesné a snadné polohování os
3	plynule regulovatelné otáčky
vřetene
3	přistavitelné brusné vřeteno
3	univerzálně použitelné
příslušenství

BRUSKA S11 JE VHODNÁ OBZVLÁŠTĚ PRO OSTŘENÍ A VÝROBU
3 stopkových fréz 3 vrtáků 3 záhlubníků 3 zápustkových fréz 3 odstupňovaných vrtáků 3 výstružníků

3 profilových fréz 3 rádiusových nožů 3 specielních vrtáků 3 vyvrtávacích tyčí 3 čelních válcových fréz
3 závitníků a mnoha dalších nástrojů
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ˇ
ZVLÁŠTNÍ PrÍSLUŠENSTVÍ

– PROMYŠLENÉ DO DETAILU !

upínací body pro
opto-elektronické
měřící zařízení

horizontální osa
otočná o 360°

S bruskou S11 nabrousíte ohromné
množství přesných nástrojů bez
komplikovaného příslušenství,
neboť jsme již základní stroj vybavili
příslušenstvím, které v této komplex
nosti a praktické vhodnosti naleznete
jen u brusky S11. Z praktického
důvodu: Chceme, abyste byli hned
od začátku nadšeni výkonem Vašeho
stroje!

vestavěné dělící
zařízení pro ovládání jednou rukou

jemné šnekové
přestavení pro
radiální přísuv

vysouvací doraz
po 180° pro rychlé
nastavení nulové
polohy
vertikální osa
otočná o 360°

Univerzální dělící hlava pro přesnost
v každé poloze
Letmo nebo mezi hroty – pomocí kompaktní dělící hlavy upnete nástroje
téměř jakékoli geometrie a velikosti.
Dvě nastavitelné osy lze bleskurychle
otočit o 360°, nastavení nulového
bodu se provede pomocí vysouvacího
dorazu 180°.
Univerzální dělící hlavu obdržíte s
upínacím kuželem SK40.
Zabudované dělící zařízení lze
pohodlně ovládat jednou rukou,
mimořádný komfort ovládání nabízí
také jemné šnekové nastavení,
kterým lze nástroj upnutý v dělící
hlavě přestavit radiálně a přesně
polohovat.
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Zařízení pro broušení šroubovic a
podbrusů – jednoduché a univerzální
V kombinaci s univerzální dělící hlavou převede zařízení pro broušení
šroubovic a podbrusů podélný pohyb
nástrojového suportu na libovolné
stoupání šroubovice.
Tak pohodlně a přesně nabrousíte
 
čelní a hřbetní plochy na
levořezných a pravořezných
nástrojích se šroubovicí
 
záhlubníky
 
závitníky, odstupňované vrtáky
 
profilové frézy
Stoupání šroubovice od nuly do
nekonečna
Při broušení válcových nástrojů je
možné nastavit stoupání šroubovice
na stupnici od nuly do nekonečna.
Neznámá stoupání lze pomocí
měřících hodinek zjistit v několika
sekundách.

zařízení pro broušení šroubovic a podbrusů

Váš nástroj musí být podbroušen
axiálně nebo radiálně, nebo
dokonce kombinovaně radiálněaxiálně?
Vezměte to za vyřešené: bruska
S11 umí všechno, dokonce radiální
podbroušení obvodem brusného
kotouče.

jednoduché radiální podbroušení
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GENIÁLNEˇ KOLEM DOKOLA:

ˇ
ZArÍZENÍ
PRO BROUŠENÍ RÁDIUSu

Radius-Schleifeinrichtung

Pomocí zařízení pro broušení rádiusů
pro S11 nabrousíte perfektně rádiusy
na všech nástrojích – nezávisle zda
konvexní, konkávní, přímé, šikmé
nebo drážkované ve šroubovici.
Také u obtížně přístupných poloměrů
jako např. třískové drážky v rozsahu rádiusů zápustkových fréz (viz
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obr. vpravo) nebo u fazetek na
šroubovicovitových rádiusových
nástrojích dokazuje bruska S11 obdivuhodnou sílu: broušení rádiusů a
obvodových fazetek bez přechodů v
jedné operaci bez odsazování!
Toto jedinečné komfortní broušení
rádiusů Vám tímto způsobem nabízí
pouze Deckel S11.

Měřící a seřizovací měrka

Obtížné úkoly broušení snadno
vyřešeny
Nová je univerzální dělící hlava pro
zařízení pro broušení rádiusů, s
radiálním přestavením a možností
přímého upnutí opto-elektronického
měřící zařízení.
Bezproblémové ostření
U rádiusových nástrojů není ostření
většinou zcela jednoduché. Perfektní
výsledek závisí kromě zkušeností
brusiče v neposlední řadě také na
inteligentních promyšlených detailech
stroje. My od fy Michael Deckel jsme
spoustu myšlenek, které jsme nasbírali v teorii i praxi, převedli do nabídky
zvláštního příslušenství S11.

V zařízení pro broušení rádiusů
můžete nástroj naklopit, přesně
přestavit v podélném nebo příčném
směru a libovolně naklopit a přitom
úhel naklopení omezit přestavitelnými
dorazy. S pomocí měrky pro měření a
seřízení se nástroj nastaví do těžiště a
broušený nástroj se v upnutém stavu
přesně proměří.
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ˇˇ
VIDEO-MerÍCÍ
SYSTÉM

ˇ PrESNeJI
ˇ
ˇ BROUSIT
LÉPE VIDeT,

Perfekní broušení profilových nástrojů

Nové technologie vyžadují stále
přesnější a složitější nástroje ve stále
kratším čase. Bez trvalého sledování
a kontroly procesu broušení jsou tyto
požadavky stěží dosažitelné a právě
proto byl vyvinut video-měřící systém
k brusce S11.

Videokamera přitom přejímá úkol oka
a přenáší dobře viditelný a plastický
obraz na barevný plochý monitor.
Také osoby s brýlemi mohou pomocí
videotechniky vždy perfektně pozorovat oblast broušení a pracovat bez
únavy.

Kdo se pro video-měřící systém rozhodne, profituje:
 ěření ve stroji
m
 dramaticky snížené časy broušení
 
bez změny mezi strojem a
měřícím místem
 
bez chyb upínání, které jsou jinak
při odepínání a znovuupínání
nevyhnutelné


Rozsah měření
podélně
příčně
poloměry
zorné pole

Přesnost měření

délkové míry
úhly
rozlišení indikace polohy
zvětšení

Max. vzdálenost měřícího bodu
od čelní strany dělící hlavy
s přídavným prodloužením

 bdivuhodná opakovatelná
o
přesnost
 
trvalá možnost kontroly při
broušení zajišťuje požadovanou
kvalitu broušení


150 mm
65 mm + 32 mm hrubé přestavení
do 3 mm
Ø 6 mm
lepší než 0,02 mm
lepší než 10“
0,005 mm
20 násobné
170 mm
270 mm
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ˇ
PrÍSLUŠENSTVÍ:

SBÍREJTE PLUSOVÉ BODY

válcové stopkové frézy
kuželové stopkové frézy
čelní válcové frézy

Univerzální dělící
hlava 2555201

Opěrka 2576000

N
2

kotoučové frézy, úhlové čelní frézy
drážkovací frézy, prismatické frézy

zápustkové frézy
rádiusové frézy
válcové výstružníky do délky ca. 200 mm

▲
▲
▲

kuželové záhlubníky
závitníky

tvarové vrtáky a záhlubníky s přímými drážkami

tvarové vrtáky a záhlubníky se spirálovou drážkou

tvarové nože

rádiusové nože
vytáčecí nože, tvarové frézy
(broušení náběhu, podbroušení profilu)

Pokyny pro podmíněně nutné příslušenství
a) není nutné, jestliže se brousí pouze náběh
b) je nutné, jestliže se brousí nástroje mezi hroty, příp. s podporou koníku
c) je nutné, jestliže se rádius zhotovuje profilovanými kotouči
*) pro obloukový náběh jsou nutné specielní hrncové kotouče.

▲

▲
▲

spirálové vrtáky*)

▲

▲
▲

▲

b)

▲

b)

▲

b)

▲
▲
▲

▲

▲

▲

▲

Zařízení pro broušení
šroubovic a
podbrusů
2580000

▲
Válečkové rameno
2589204

Z

Zde je ukázáno, jaké příslušenství
k brusce S11 je nutné pro broušení
určitých nástrojů a profilů nástrojů. Pro
snadnější orientaci je nezbytně nutné
příslušenství označeno červeným

▲

▲

▲
▲

▲

Zařízení pro broušení Opěrka pro rádiusové
rádiusů 2601200
frézy 2618004

Strojní svěrák
2635000

Zubová opěrka
2571000

▲
▲
▲

▲
▲
▲

▲

▲
▲
▲
▲
▲

Orovnávací zařízení
2628000

a)

Opto-elektronické
měřící zařízení s obrazovkou 2684X00

Sklopný opěrný palec
2575300

▲

Nástavec náleží k „opto-elektronickému měřícímu zařízení“ a
umožňuje měření hodně vyčnívajících nástrojů.

▲

Univerzální
seřizovací měrka
2570000

Vhodné při obrábění zvláště přesných nástrojů.
Umožňuje stálou kontrolu broušení na obrazovce. Účelné doplnění:
Odměřování pro výškové a příčné přestavení (2683200)

▲

Strojní svěrák je sklopný ve třech rovinách a slouží mimo jiné pro
broušení jednoduchých nožů.

▲

Motorický pohon
2667000

Motorický pohon patří k zvláštnímu příslušenství „univerzální dělící
hlava“ a je vhodný
pro jednoduché broušení na kulato.

Seřizovací měrka
2665000

Nožový držák
2617500

trojúhelníkem (s). Příslušenství, které
je nutné jen podmíněně, je označeno
černým trojůhelníkem (s).

Nástavec pro měřící
zařízení 2650804
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ˇ
JEDNOTLIVÉ PrÍSLUŠENSTVÍ

detailneˇ

							



Orovnávací zařízení

Pomocí orovnávacího zařízení orovnáte nejen čelní, kuželové a válcové
plochy, ale také konvexní nebo konkávní rádiusové plochy, jakož i profilové tvary.



Ruční kolo

Obzvláště vhodné pro krátké pohyby
nástrojového suportu, jako např. při
broušení kotoučových fréz.





Motorický pohon

Pro montáž na univerzální dělící
hlavu. Pro jednoduché operace
broušení nakulato s pravým nebo
levým chodem.



Strojní svěrák

Pro broušení jednoduchých tvarových
dílů a nožů. Naklápěcí ve 3 osách:
(výšková osa 360°, podélná osa
180°, příčná osa 90°); šířka čelistí 80
mm, šířka upínání 80 mm



Opěrné rameno

Různé hroty koníku umožňují přesné
naostření štíhlých a kuželových
nástrojů.



Nástrojové skříńky

S našimi skříňkami pro uložení
nástrojů dosáhnete přehlednosti a
pořádku. Díky specielně zhotoveným
vložkám je vše uspořádáno čistě a
okamžitě použitelné.

Další příslušenství
 držáky pro upínání nástrojů  ochranné kryty  zubové opěrky
 upínací trny a brusné kotouče
Vyžádejte si náš seznam příslušenství k brusce S11.
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Technická data S11
Rozsah upínání

Upínací plocha nástrojového suportu
Max. průměr nástroje mezi hroty
Max. průměr nástroje při upnutí letmo v univerzální dělící hlavě
Max. délka nástrojů mezi hroty
T-drážky stojanu stroje
T-drážky brusné hlavy, nástrojového suportu a příslušenství

Rozsah posuvů
Pracovní posuvy

Hrubé přestavení

Úhel natočení

500 x 180 mm
130 mm
620 mm
270 mm
12 mm
8 mm

Zdvih broušení
Zdvih při broušení šroubovice
Příčné přestavení nástrojového suportu
Svislé přestavení brusné hlavy
Podélné přestavení brusného vřetene
Nástrojový suport
Držák brusné hlavy
Univerzální dělící hlava na nástrojovém suportu
Držák brusné hlavy
Brusná hlava
Držák nástroje

190 mm
190 mm
100 mm
325 mm
5 mm
220 mm
800 mm
330 mm
360°
360°
360°

Brusné vřeteno

Střídavý motor pohonu vřetene
Jmenovitý moment na vřeteni
Otáčky vřetene s plynulou regulací
Max. průměr brusného kotouče
Max. průměr dělícího kotouče

1,1 kW při 2800 min-1
ca. 2,8 Nm
2000 při 12000 min-1
125 mm
200 mm

Rozměry

Váha
Rozměry (hloubka x šířka x výška)
Potřebná plocha (včetně obsluhy)
Hodnota elektrického připojení

520 kg
800 x 1100 x 1760 mm
2,5 x 2,3 m
2 kVA

Rozmery
ˇ

300 mm

1100 mm

300 mm
300 mm

bis 1760 mm

800 mm

1020 mm

160

Ü
PR FZE

RT

BG
-

1100 mm
1400 mm

ENA OFS
805811
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Upozornění: Ke každému stroji obdržíte podrobný návod k obsluze a seznam náhradních dílů
s návodem pro jejich demontáž a montáž.
Vyhražujeme si právo změn sloužících technickému pokroku a případných chyb.
Obrázky a popisy v tomto prospektu částečně zobrazují zvláštní příslušenství za úhradu.

