
Vybíráme z nabídky 

S22E a S22P – CNC centrum 

pro produkční broušení nástrojů

Hlavní charakteristiky brusky S22 jsou nejvyšší 

výkon a nejvyšší přesnost broušení. Jsou před-

pokladem pro hospodárnou výrobu a ostření 

přesných nástrojů a pro obrábění složitých 

a vysoce přesných dílů a součástí.

Popis zařízení:

• brusné vřeteno s přímým pohonem a vyso-

kým kroutícím momentem 15 kW při 5 800 

ot/min,

• přímý pohon osy A,

• integrovaný výměník pro 8 sad brusných ko-

toučů,

• lože z minerální litiny (polymerbeton),

• výkonný software NUM nebo MTS,

• perfektní automatizace s univerzálním ře-

tězovým zásobníkem pro 155 nástrojů,

• nové jednotné chapadlo pro průměry ob-

robků od 5 – 32 mm,

• nová vřetena – jmenovitý výkon 20kW při 

8 000 ot/min se špičkovým výkonem až 

34 kW – jmenovitý výkon 14 kW při až 

40 000 ot/min,

• opěrný koník s lunetou až do délky obrobku 

440 mm.

S20E – CNC centrum pro broušení nástrojů

Bruska S20, stejně jako S22, náleží s patento-

vaným vertikálním upínáním nástroje ke špič-

kovým modelům mezi 5-osými CNC centry pro 

broušení nástrojů. Je vhodná pro hospodárné 

a přesné ostření i výrobu nástrojů.

Popis stroje:

• vysoký výkon obrábění díky přímému po-

honu vřetene s vysokým kroutícím momen-

tem,

• sériově 6-polohový výměník až pro 18 brus-

ných kotoučů,

• pružná automatizace s integrovaným ře-

tězovým zásobníkem pro 41 obrobků,

• přímý pohon osy A,

• multifunkční ovládací panel,

• kontrola kolize se zobrazením 3D,

• řetězový zásobník s programovatelnou výš-

kou upnutí,

• opěrný koník s lunetou.

Flexus

Flexus představuje revoluci ve výrobě ná-

strojů. Jako novinka byl představen na EMO 

´07 a GrindTec ´08. Zákaznicky konfi gurova-

telný systém v sobě kombinuje extrémní fl exi-

bilitu s největší produktivitou a automatizací.

Popis zařízení:

• zkrácené vedlejší časy,

• nejrychlejší výměna kotoučů na trhu,

• možná paralelní výměna kotoučů a ob-

robků,

• ohromující opakovatelná přesnost,

• rozšiřitelný systém ( jeden nebo dva stroje),

• individuelně doplnitelné vedlejší funkce,

• zakázkové provedení automatizace,

• nejlepší ergonomie pracovního prostoru,

• řízení NUM,

• robotizace: Stäubli, Fanuc, Denso, Motoman.

Další stroje z výrobního programu fi rmy MICHAEL 

DECKEL jsou univerzální nástrojová bruska S11 

pro všechny standardní a speciální nástroje 

s bohatým příslušenstvím a rychlým přeseříze-

ním včetně možnosti měření a kontroly přímo ve 

stroji s nejmodernější videotechnikou.

Ostřičky typu SO a SOE jsou vhodné pro jed-

nobřité nástroje, ostření nástrojů na čele a další 

komplikované tvary destiček a tvarových nožů.

Služby

Perfektní předváděcí fi remní středisko ve 

Weilheimu v Bavorsku nabízí předvedení strojů 

a provedení zkoušek broušení nástrojů zvole-

ných zákazníkem, jakož i školení před uvede-

ním strojů do provozu.
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STROJE A TECHNOLÓGIE

Kvalitní nástroj 
předpoklad pro přesné a produkční obrábění
TEXT/FOTO: Ing. Lubomír Šimůnek

Firma MICHAEL DECKEL nabízí prostřednictvím obchodního zastoupení fi rmy Ing. Šimůnek na 
český a slovenský trh nástrojové brusky a CNC brousící centra pro výrobu a ostření nástrojů.
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Kvalitní nástroj - předpoklad pro přesné a pro-

dukční obrábění

Fa. MICHAEL DECKEL přináší prostřednictvím 

obchodního zastoupení Ing. Šimůnek na český 

a slovenský trh brusky pro výrobu a ostření řez-

ných nástrojů, a to jak manuelní S11, S0 a S0E, tak 

i CNC brousící centra řady S20 a S22. Typ S20E 

je určen pro nástupce do CNC techniky broušení 

nástrojů, typ S22E pro ekonomické ostření a vý-

robu nástrojů a typ S22P jako nejvýkonnější stroj 

pro produkční broušení nástrojů. Typy S22 mo-

hou používat software MTS nebo NUMROTO dle 

požadavku zákazníka a mohou být vybaveny ře-

tězovým zásobníkem pro 155 nástrojů. Předvá-

děcí středisko ve Weilheimu v Bavorsku nabízí 

předvedení strojů a provedení zkoušek broušení 

nástrojů zvolených zákazníkem.

Obchodní zastoupení:

Ing. Lubomír Šimůnek, Radiová 1, 102 27 PRAHA 10

tel: +420 / 267008212, mobil: +420 / 602201504

info@ingsimunek.cz, www.ingsimunek.cz

Výrobce: 

FEINMECHANIK MICHAEL DECKEL GmbH & Co. KG 

Am Öferl 17 – 19, D-82362 WEILHEIM i.O. 

info@michael-deckel.de www.michael-deckel.de

tel.: +49 (0) 0881 / 688-0, +49 (0) 0881 / 688-59


