
Profesionální řada pro 
CNC broušení nástrojů S22

Automatizované broušení nástrojů 

max. 400 mm

max. 2
50 mm
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             SKVELÁ BEZ KOMPROMISU 

ˇ
ˇ



 
 

Řada S22 
– vždy nejlepší řešení pro Vaše úkoly broušení 

     S22P – Špičkové CNC centrum pro broušení nástrojů

Rychlé a výkonné pro náročnou výrobu nástrojů a výrobu dílů 
na nejvyšší technologické úrovni.

     S22E – Ekonomické CNC broušení 

Cenově výhodná verze řady S22 s poněkud sníženým výkonem 
– perfektní řešení pro ostření s vysokou kvalitou a přesností. 
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V typové řadě S22 je uloženo 
know-how z více než 50 let vývoje 
a výroby vysocekvalitních nástrojo-
vých brusek. Nejlepší produktivita a 
nejvyšší výkon broušení jsou u S22 
hlavní charakteristiky, které vytvářejí 
základ pro hospodárnou výrobu a 
ostření přesných nástrojů. 

S22 určuje měřítka pro CNC 
broušení nástrojů 
Spojuje produktivitu a přesnost 
s příkladným ovládáním a 
nedosažitelnou flexibilitou. S22 pra-
cuje s patentovaným systémem 
svislého upnutí nástroje se sériovým 
výměníkem brusných kotoučů. 

Použití v různých oblastech tech-
nologie
Inovativní koncepce stroje definu-
je typovou řadu S22P jako vyso-
cekvalitní brousící centrum, jehož 
rozsah použití daleko přesahuje 
klasické broušení nástrojů. Proto 
využívají stroj S22 nároční zákazníci 
z lékařské techniky, letectví a kos-
monautiky, techniky pohonů nebo 
výroby nástrojů a forem k hospodár-
nému obrábění složitých a vysoce 
přesných dílů a součástí. 



 
 

Výměník brusných kotoučů 
  integrován do stroje 
  extrémně krátké časy výměny 
  až 8 paketů brusných kotoučů 
  až 24 brusných kotoučů 
   nejvyšší přesnost upínání díky 

HSK
  řízení programem 
  větší provedení na zakázku 

8-násobný výměník brusných kotoučů sériově zabudovaný do brusky S22P

INTEGROVANÁ FLEXIBILITA
          PRO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITU

S22

Upínání HSK
Pomocí vysocepřesného upínání 
HSK se zvolená sada brusných 
kotoučů propojí  přesně a absolutně 
bez vůle s brousícím vřetenem. 
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Teprve sériový výměník brusných 
kotoučů dělá z brusky univerzální 
brousící centrum, které umožňuje 
kompletní obrábění složitých a 
přesných nástrojů a výrobních 
součástí nebo obrábění různých 
materiálů (např. integrální TK a RO). 



 
 

Patentovaný vertikální 
konstrukční princip 
Patentovaný vertikální konstrukční 
princip se svisle upnutým nástrojem 
(osa A) umožňuje kompaktní kon-
strukci, lepší výsledky broušení a 
oproti konvenčním strojům nabízí 
významné přednosti: 
 optimální tuhost
 ideální pohyby os 
 velké rozsahy broušení 
 krátké dráhy polohování 
 vyšší přesnost 
 snadné upnutí a odepnutí nástroje

Digitální technika pohonů  
– spolehlivá, přesná, výkonná 
 vysoký výkon vřetene 
  plynule regulovatelné otáčky 

vřetene (na zakázku možnost 
vybavení VF vřetenem) 

  vysoce dynamické, digitální 
pohony

  přímé odměřování se skleněnými 
pravítky ve všech lineárních osách

 vysoké rychlosti posuvů 
  rychlé rotační osy s přímým  

pohonem (lineární pohony) 
  otáčky osy A regulovatelné do 

850 min-1 pro perfektní broušení 
nakulato 

Osa A: lineární motor
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Automatické zjišťování dat 
nástroje 
Pomocí sériového elektronického 
měřícího snímače se zjistí všechna 
důležitá data nástroje – i taková, 
která jsou v automatickém provozu 
relevantní. 
  délka upnutí nástroje 
  průměr 
  poloha zubu 
  stoupání šroubovice 
  hloubka drážky 
  délka drážky 
  průběh čela 
  průběh příčného ostří 
  nerovnoměrná dělení 
  poloha chladících kanálů 
Měřící systém se sám kalibruje 
a dovoluje úplné nebo selektivní 
zjištění dat nástroje.

DALŠÍ DULEŽITÉ PRVKY
            PRO OPTIMÁLNÍ VÝKON

S22

6

Druhý měřící snímač (opce)
  pro proměření brusných kotoučů na trnu 
  korekce skutečných údajů během automatického provozu 
  měření a kompenzace orovnaného brusného kotouče ve vřeteni 
  kompenzace opotřebení  
  vyměření průměru, rozteče, úhlu



 
 

Stabilní a kompaktní
Stabilní stojan stroje z minerální litiny 
z polymerbetonu (velké rozměry, 
dobré tlumení) a velkoryse dimen-
zovaná vedení vytváří solidní základ 
pro nejvyšší přesnost. 

Prstenec trysek chladící kapaliny 
  pevný prstenec trysek chladící 

kapaliny na brusném vřeteníku 
  14 nastavitelných trysek 
  spolehlivý přívod chladící kapali-

ny z různých směrů při vysokém 
tlaku broušení 

  na přání také trysky na dělící 
hlavě 

Vyplachovací tryska (opce)
  pro těžké obrábění, např. při 

drážkování 
  extrémně vysoký tlak chladící 

kapaliny až 50 bar při 17 l/min
  perfektní chlazení a spolehlivé 

vyplachování brusného kotouče

Orovnání ve stroji (opce)
  IPD (in-process-dressing)  

orovnávání brusných kotoučů  
v procesu 

  automaticky programovatelné 
orovnávací cykly 

  dlouhodobě konstantní kvalita 
nástroje 

  výměna brusného kotouče bez 
přerušení brousícího procesu
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Účelné oddělení pracovního pros-
toru a oblasti mechaniky  
Oddělením mechanické oblasti od 
pracovního prostoru jsou u S22 citli-
vé části podstatně lépe chráněny.



 
 

AUTOMATIZACE:
     VŽDY OPTIMÁLNÍ REŠENÍ

S22

Modulární konstrukce typové řady 
S22 dovoluje perfektní přizpůsobení 
vyzrálých automatizačních řešení 
Vašim požadavkům. 
Zvolte si mezi levným nakladačem 
PickUp integrovaným do stroje, 
řetězovým nakladačem pro pružnou 
automatizaci, paletovým systémem 
nebo jiným specifickým
zákaznickým řešením pro ještě 
větší množství obrobků. Je také 
bez problémů možné aplikovat 
automatizační systémy specializo-
vaných výrobců. 
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Levná automatizace s nakladačem PickUp
 integrován do stroje 
 variabilní talíř nebo talířové zásobníky 
 pro 30 až 45 obrobků 
 průměr obrobku do 25 mm
 čas výměny ca. 12 sec.

Téměř neomezeně univerzální – řetězový naklá-
dací systém
 úsporné prostorové řešení připojené ke stroji 
  155 míst pro obrobky, jednotlivě kódovatelné (na 

přání lze rozšířit) 
 čas výměny ca. 12 sec.
  vyjmutí příp. nakládání a vykládání obrobků v auto-

matickém provozu je možné
  kódování místa, tzn. obrábění nástrojů v libovolném 

pořadí; prázdná místa možná 
 hlášení poruch stroje prostřednictvím SMS



 
 

S22
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Automatická výměna kleštin
  umožňuje použití hydraulicky 

roztažného upínacího pouzdra při 
chaotické výrobě 

  rozdílné kleštiny se nakládají 
automaticky 

  snížení nákladů, pro 1 průměr je 
nutná pouze jedna kleština 

  jeden chapač mění jak kleštiny, 
tak i nástroje 

  rozsah průměrů 3 až 26 mm (2 
chapadla)

Bezpečné obrábění dlouhých 
nástrojů (opce)
  bezpečné upnutí dlouhých a 

štíhlých nástrojů mezi hroty 
  obrábění je možné v plně auto-

matickém provozu
  obrábění čela je možné díky 

půlenému hrotu 
  opření automaticky přistavitelnou 

lunetou 

EFEKTIVNÍ DETAILY
 PRO KAŽDÝ STUPEN AUTOMATIZACE  ˇ



 
 

Automatizační systém S22 staví 
na prvcích, které pozitivně ovlivňují 
přesnost a hodpodárnost a zároveň 
zvyšují flexibilitu. 

Tímto způsobem se upínaný obro-
bek pomocí chapadla umístěného na 
brusné hlavě a vysoce přesných os 
stroje polohuje s přesností na µm. 

Kompletní obrobení obou konců 
pomocí otočného chapadla 
(opce)
  automatické otočení obrobků, 

např. pro obrobení břitů a dříku 
  kompletní obrobení v auto-

matickém provozu 
  rozměry obrobku: Ø max. 4 až  

16 mm, délka max. 280 mm
  přihlášen patent 
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Chapadlo na brusné hlavě 
  maximální přesnost polohování 
  možnost bezpečné výměny do hydraulicky rozpínatelného upínacího pouzdra a kleštin 



S22

Vícefunkční ovládací panel 
  přehledný a funkční 
  výškově přestavitelný 
  sklápěcí 15“ TFT barevný display
  pro snadné a bezpečné ovládání 
  dílenská klávesnice 
  myš Trackball
  přímý přístup na důležité funkční 

spínače

Flexibilita typové řady strojů S22 má 
své logické pokračování v nabídce 
různých alternativ řídících systémů 
a software. Vyberte si mezi dvěma 
špičkovými sadami řízení a softwa-
re: turbo-PMAC od DeltaTau se soft-
warem MTS nebo řídící systém NUM 
AXIUM Power P2 se softwarem pro 
broušení nástrojů NUMROTO®-plus.

PERFEKTNÍ
              HARDWARE A SOFTWARE
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Modem pro dálkovou diagnostiku  
 podpora pro uživatelskou techniku 
  rychlá a levná pomoc při hledání 

chyb 
 rychlý přenos aktualizací 



Není podstatné, jestli se rozhodne-
te pro verzi S22 Turbo nebo NUM, 
pracujete vždy s výkonným PC a 
operačním systémem Microsoft® 

Windows XP Professional.
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Simulace 3D SOLID Pro
 rozhraní pro Tool-kit PROFESSIONAL
 snadná konstrukce složitých nástrojů 
 bez ztráty strojních časů Měřící stroje 

  rozhraní k 5-osému 
měřícímu stroji ZOLLER 
„genius 3“

  bezdotykové, automatické 
kompletní proměření 

  spolehlivá dokumentace 
  měření brusných kotoučů a 

zaoblení břitů   
  přenos korekčních dat 

přímo do stroje 

Sada Tool-kit PROFESSIONAL 
od MTS AG

  rozsáhlé soubory programů pro nejrůznější rodiny 
nástrojů 

 snadné zadání a programování 
  rychlé generování programů pomocí funkce default 

(aktualizace)
 snadná správa nástrojů a brusných kotoučů 
 integrovaná simulace 2D
  sériové propojení s kon-

trolou kolizních stavů 

NUMROTOplus® 
od NUM AG

 rozsáhlý software pro téměř každý úkol broušení 
  přesná a rychlá 2D-simulace obrábění v libovolné 

poloze 
 pružné a přesto logické programování 
 pomocné obrázky pro každou zadávanou hodnotu 
 tlačítka a kompenzace chyb házení 
 Job-Manager pro bezobslužný provoz 
 stálá aktualizace programů s úplnou kompatibilitou 
 opce: simulace 3D



 
 

14

S22 je vhodná i pro obrábění 
nejrůznějších nástrojů a obrobků z 
nejrozmanitějších materiálů. 
Rádi Vám pomůžeme při řešení 
Vašich výrobních problémů. 

Dvojitá brusná hlava 
  hlavní vřeteno s různými rozsahy 

otáček a výkonů 
  VF vřeteno pro brusné kolíky 

(cigárka), malé brusné kotouče 
nebo jiné obráběcí nástroje

S22

s řetězovým zásobníkem bez řetězového zásobníku

ZVLÁŠTNÍ APLIKACE
                 A SPECIÁLNÍ NÁSTROJE

Rozmeryˇ



 
 

Technická data S22

Rozsah upínání a broušení S22E-turbo S22E-NUM S22P-turbo S22P-NUM
max. průměr obrobku 1) ca. 250 mm
max. délka obrobku 2) ca. 900 mm
max. délka obrobku při broušení čela 3) 400 mm
max. váha obrobku 50 kg (max. 100 kg 5))

Rozsah posuvů, odměřování S22E-turbo S22E-NUM S22P-turbo S22P-NUM

X-osa

zdvih broušení 400 mm
rychlost posuvu 12 m/min 20 m/min
pohon digitální pohon s AC-motorem
kroutící moment 2,2 Nm 4,3 Nm 6,0 Nm 7,4 Nm
odměřování přímé / skleněná měřítka 
rozlišení 0,0001 mm

Y-osa

zdvih broušení 310 mm
rychlost posuvu 12 m/min 20 m/min
pohon digitální pohon s AC-motorem
kroutící moment 2,2 Nm 2,0 Nm 6,0 Nm
odměřování přímé / skleněná měřítka 
rozlišení 0,0001 mm

Z-osa

zdvih broušení 305 mm
rychlost posuvu 12 m/min 20 m/min
pohon digitální pohon s AC-motorem
kroutící moment 2,2 Nm 2,0 Nm 6,0 Nm
odměřování přímé / skleněná měřítka 
rozlišení 0,0001 mm

A-osa

volně otočná, modulární funkce (0 až 360°) 360°
posuv (otáčky při rychloposuvu) 500 min-1 4) 850 min-1

pohon digitální pohon s lineárním motorem
kroutící moment 25 Nm 40 Nm
odměřování přímé / rezolver
rozlišení 0,0008° 0,0005° 0,00005°

C-osa

rozsah naklápění 224°
posuv (otáčky při rychloposuvu) 40 min-1 60 min-1

pohon digitální pohon s lineárním motorem
kroutící moment 120 Nm 190 Nm
odměřování přímé / HR rezolver
rozlišení 0,0001° 0,00005°

 

Výměník brusných kotoučů S22E-turbo S22E-NUM S22P-turbo S22P-NUM
s hydraulickým ovládáním 8-násobný

Řídící systém S22E-turbo S22E-NUM S22P-turbo S22P-NUM
typ řízení PC

Turbo PMAC 1
NUM

Axium power P2
řízení PC

Turbo PMAC 2 UL
NUM

Axium power P2
operační systém WINDOWS XP professional

Brousící vřeteno S22E-turbo S22E-NUM S22P-turbo S22P-NUM
hnací motor přímý pohon synchronní
výkon 10 kW při 100 % ED 15 kW při 100 % ED
max. výkon 18 kW 5) 27 kW 5)

chladící médium olej
směr otáčení vpravo nebo vlevo

otáčky plynule reg. 1.000 - 8.000 min-1

opce: vyšší rozsahy otáček 

Rozměry S22E-turbo S22E-NUM S22P-turbo S22P-NUM
Váha ca. 4.000 kg
Rozměry (hloubka x šířka x výška) 1.800 x 1.800 x 2.150 mm

Vysvětlivky
1) v závislosti na typu nástroje 
2) max.délka vyložení od horní hrany upínací stopky 
3)  v závislosti na poloze obrobku, upnutí brusného kotouče a úkolu 

broušení 

4) v závislosti na momentu setrvačnosti  
5) až do 30 sec 

S výhradou změn, které slouží technickému pokroku a omylů
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Feinmechanik Michael Deckel GmbH & Co. KG
Am Öferl 17–19 · D–82362 Weilheim

Telefon +49 (0) 881 / 688-0 · Fax +49 (0) 881 / 688-59
info@michael-deckel.de · www.michael-deckel.de
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MICHAEL DECKEL 
BROUŠENÍ NÁSTROJU JE NAŠE ZÁLEŽITOST


