Brusk y jednobřit ých nástrojů

s0/s0e

rychlé
jednoduché
přesné

S0/S0E

OSVĚDČENÉ,

		ROBUSTNÍ A UNIVERZÁLNÍ
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Broušení gravírovacích nástrojů,
tvarových fréz a jiných nástrojů pro
obrábění složitých tvarů obrobků –
to jsou hlavní oblasti nasazení obou
výkonných brusek jednobřitých
nástrojů S0 a S0E firmy DECKEL.
Robustní konstrukce, mimořádná
mnohostrannost, příkladná přesnost a kvalita. S těmito vlastnostmi
produktu si obě brusky jednobřitých
nástrojů S0 a S0E fy DECKEL vydobyly celosvětově vedoucí pozici.

Vždy, když se jedná o broušení
nejpřesnějších nebo nejjemnějších
jednobřitých fréz nebo když mají
být rychle zhotoveny komplikované tvary ostří a při ručním otáčení
naostřeny, není k bruskám S0 a S0E
žádná alternativa.
S bruskami S0 a S0E ale nebrousíte
jenom perfektní jednobřité frézy. S
jejich pomocí lze rychle a hospodárně zhotovit také razníky, soustružnické a obrážecí nože, snímací
palce, středící hroty a jiné kulaté
obrobky. A dokonce vrtáky, rádiusové frézy s přímým ozubením a čela
stopkových fréz budou znovu ostrá
jako nůž.

S0 – malý výkonný balíček s 0,25 kW
S0E – se zvýšeným výkonem 0,55 kW
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S0

Náš malý výkonný balíček
Bruska S0 je náš osvědčený
základní model. Díky své geniální
konstrukci s designem redukovaným pouze na to nejpodstatnější
s téměř neomezenými možnostmi
seřízení patří k neopomenutelnému
základnímu vybavení každé dílny.
S bruskou S0 vyřešíte bravurně
každodenní úkoly broušení.
Bruska S0 je často kopírovaná, ale
z hlediska kvality a spolehlivosti
nikdy nedosažitelná. Neboť pečlivé
zpracování a solidní konstrukce
stroje garantují dlouhodobou přesnost – i po dlouholetém náročném
dílenském nasazení. Za to ručíme
svým jménem.



integrované orovnávací
zařízení
 přesné brousící vřeteno
 rozsáhlé možnosti
seřízení
 měření ve stroji

4

Dělící hlava brusky S0

Vyzrálý jedinečný koncept
Velké výkonostní spektrum stroje S0
je založeno na možnostech jeho univerzálního natáčení a seřizování.
Jednoduché ovládání
Všechny ovládací prvky jsou snadno dosažitelné a umístěné na přední
straně stroje. Srdce stroje – dělící
hlava – může upnout nástroje do Ø
18,0 mm a pro broušení mimoosých
rádiusů příčně ke svislé ose otáčení
může být přestavena. Jiné držáky
nástrojů pro čtvercové nebo obdélníkové tvary nástrojů lze objednat
jako opci (viz strany 8 a 9).

Radiální polohování se seřizovacím palcem

Trvalá kvalita
Pečlivě uložené a bezvůlově předepjaté brousící vřeteno umožňuje
broušení bez vibrací a beze stop.
Utěsnění proti brusnému prachu a
nečistotám zaručuje dlouhodobé
užívání bez ztráty kvality.

dovoluje bezproblémové připojení
vysavače. Bruska S0 se dodává ve
stolním nebo stojanovém provedení.

Praktické a rychlé
Také orovnání brusného kotouče
provedete u brusky S0 rychle, snadno a čistě. Sériové orovnávací zařízení je integrováno do ochranného
krytu brusného kotouče a jedním
pohybem se přemístí do pracovní
polohy. Zakrytování stroje s přírubou
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S0E

Více možností
				 & vyšší pŘESnost
Bruska S0E je správné řešení pro
náročného uživatele. Kdo musí
brousit nástroje s vyšší přesností,
s komplikovanými břity a ve větším
počtu kusů, obzvláště ocení brusky
S0E.
Od brusky S0 se odlišuje obzvláště
lehce rotujícím, axiálně přistavitelným brousícím vřetenem, letmo
uloženým držákem nástrojů a uzavřenou skříní, do které je integrován pohon, rafinované orovnávací
zařízení a odsávání.
Samozřejmě lze také brusku S0E
obdržet ve stolním nebo stojanovém provedení.



	integrované odsávání
	přistavitelné brousící
vřeteno
 	přesné uložení
 letmo uložený držák
nástrojů
 	měření ve stroji
 	příčný suport přestavitelný doprava a doleva
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Suport dělící hlavy

Přesnější a univerzální ostření
Letmo uložený držák nástrojů dovoluje větší volnost pohybu a rychlejší
manipulaci při seřizování a broušení.
Pro přistavení nástroje k brusnému
kotouči lze držák nástroje axiálně
hrubě posouvat. Jemné přistavení se
provede bez vůle v setinových krocích pomocí předepjatého vodícího
pouzdra.
Vyšší přesnost obrábění
Stejně jako u brusky S0 umožňují
dvě naklápěcí ložiska natočení
nástroje ve dvou vzájemně kolmých
rovinách. Přitom zaručuje jehlové
uložení svislého naklápěcího ložiska
u brusky S0E ještě vyšší pracovní
přesnost.
Suport dělící hlavy je možné pomocí příčného vedení přestavit podle
měřítka s nóniem na obě strany o
10 mm. Proto lze s bruskou S0E
brousit také mimoosé rádiusy, které
jsou větší než polovina průměru
nástroje.

Orovnávání při uzavřeném krytu

Rafinované orovnání
Pro zjednodušení orovnávání,
úsporu času a vyloučení korekcí pro
odstranění chyb broušení je bruska
S0E vybavena axiálně přistavitelným brousícím vřetenem. Při orovnávání se brusný kotouč přistaví k
orovnávacímu diamantu. Pomocí
excentrického kotouče lze rozsah
natočení orovnávacího diamantu
omezit tak, aby na čelní straně
brusného kotouče zůstal úzký okraj.
Tím se zamezí přehřátí jednobřitého
nástroje při půlení.
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s0/s0e

Možnost DoVyBaVení Brusek
Výroba a ostření nástrojů pro jemné
a složité gravírování nebo komplikované, přísně tolerované operace
frézování, vyžadují šikovnost a školené oko. A přesně k tomu jsou zde
ostřičky MICHAEL DECKEL S0 a
S0E s mikroskopem. Jeho výhoda:
až o 80 % rychlejší seřízení a možnost přesné kontroly a proměření
nástroje bez přepínání.

Se zorným polem o průměru 6 mm
a zvětšením 1:20 je použití mikroskopu vhodné pro menší nástroje
se složitými tvary a úzkými tolerancemi. Protože mikroskop během
ostření zůstává nasazen, je možné
obrobek zejména při broušení
složitějších tvarů trvale pozorovat
a kontrolovat. Pomocí mikroskopu
získá obsluha plastický obraz, který
jí dá informaci o kvalitě povrchu a
břitu, což zase hraje při nejjemnějším gravírování rozhodující roli.
Mikroskop je možné bez problému
doobjednat a bez problému následně instalovat.
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Na následujících stránkách naleznete naši bohatou paletu příslušenství, pomocí které můžete rozšířit
oblast použití Vašeho stroje S0
nebo S0E. Pro snadnější orientaci
jsme nezbytná příslušenství označili

červeným trojúhelníkem. Díly, které
lze kdykoli dovybavit, jsou označeny černým trojúhelníkem.

Odsávání pro brusku S0 s
Díky sériově montované přírubě pro
odsávání není vybavení výkonným
vysavačem žádný problém. Lze
dodat standardní vysavač nebo
specielní vysavač pro prach z tvrdokovu; kompletně s odsávací hadicí
Ø 38 mm.

Přípravek pro broušení vrtáků pro
brusky S0 a S0E s
Užitečné zařízení pro broušení spirálových vrtáků Ø od 3 do 18 mm
s vrcholovými úhly od 90 do ca.
120°. Úhel podbroušení lze nastavit
libovolně.
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s0/s0e

ÚČelnÉ příslušenstVí

pro perfektní VýsleDky Broušení
Nožový držák pro brusky
S0 a S0E s
Praktický nožový držák pro pravoúhlé a kvadratické nástroje do výšky 20 mm. S držákem pro výměnné destičky. Ideální pro výrobu a
ostření soustružnických a tvarových
nožů. Lze použít i mikroskop.
Ruční klika pro brusky
S0 a S0E s
Jednoduše se nasune na dělící
hlavu a umožňuje rychlé a snadné
broušení nakulato.

Kleštiny pro brusky S0 a S0E s
Osvědčené provedení „DECKEL“
s Ø stopky 20 mm a pilovým závitem S20x2.

Další příslušenstVí:
s Kloubové halogenové světlo
pro brusky S0 a S0E
s Brusné kotouče
s Upínací příruba brusného
kotouče
s Orovnávací diamant

10

s Ruční diamantový orovnávač
s Kleštinový doraz
s Rezervní filtr pro odsávání
s Síťový přívod se zástrčkou

Rozsah upínání: 0,5 až 18,0 mm
(s odstupňováním po 0,5 mm), palcové rozměry a čtyřhranné kleštiny.

technické parametry

Hlavní motor/Vřeteno
Výkon motoru
Otáčky motoru
Otáčky vřetene

Upnutí nástroje
Průměr nástroje s kleštinami
Čtyřhranné kleštiny

Nastavení upnutí nástroje
Přesunutí do strany
Délkové posunutí
Max. úhel podbroušení
Jemné přestavení dělící hlavy k brusnému vřeteni
Počet zarážek dělícího kotouče

Rozměry
Délka
Šířka
Výška
Výška stojanu stroje

Váha
Stolní provedení
Stroj se stojanem

S0

S0E

0,25 kW
2800 min-1
4500 min-1

0,55 kW
2800 min-1
4500 min-1

S0

S0E

0,5 až 18,0 mm
4-5-6-7-8-10-12 mm

0,5 až 18,0 mm
4-5-6-7-8-10-12 mm

S0

S0E

10,0 mm doprava
40 mm
45 °
15 mm
12

10,0 mm doprava a doleva
40 mm
45 °
15 mm
12

S0

S0E

450 mm
400 mm
300 mm
915 mm

660 mm
570 mm
325 mm
856 mm

S0

S0E

32 kg
67 kg

65 kg
125 kg

Standard
Upínací příruba pro hrncový kotouč
Odtlačovací matice pro upínací přírubu
Hrncový kotouč 100 x 50 x 20 mm pro HSS
Sada nástrojů (8 klíčů)

Lak, struktura
Stroj
Stojan

S0

S0E

světle šedá, NCS-S-1502-G
středně šedá, NCS-S-4502-G

světle šedá, NCS-S-1502-G
středně šedá, NCS-S-4502-G

Ke každému stroji obdržíte podrobný Návod k obsluze a Seznam náhradních dílů s návodem na jejich demontáž a montáž.

rozměry
325 mm

300 mm

450 mm

660 mm

325 mm

300 mm

400 mm

570 mm

Vyhrazujeme si právo na změny, které slouží technickému pokroku a právo na chybu.
Obrázky a popisy v tomto prospektu obsahují příslušenství za příplatek.
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Michael Deckel

Vytištěno v SRN, Vydání 051106/D/2/11.06. Jelikož trvale pracujeme na zlepšováních, vyhrazujeme si právo na změny.

Broušení nástrojŮ je naše záležitost

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

