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SP 280 SY 
 je víceprofesní,  dvouvřeteníkové obráběcí centrum pro  výrobu menších 

jednoduchých i složitějších součástek o vysoké přesnosti. Stroj umožňuje všechny běžné 
způsoby obrábění včetně obrábění nerotačních a složitých tvarů a profilů na součástech 
přírubových nebo z  tyčového materiálu.  
  Opracování součásti  z obou stran  umožňuje levý a pravý vřeteník a speciální 
nástrojová hlava schopná obrábět pevnými i rotačními nástroji v celém pracovním prostoru v 
obou vřetenících. Nástrojová hlava je dvanáctipolohová s náhonem nástrojů. Nástroje jsou 
upínány po obvodě nástrojové hlavy prostřednictvím držáků dle DIN 69880. Tuhost tříosého 
provedení horního suportu zdůrazňuje řešení s virtuálním pohybem osy Y, který je složen 
interpolací reálných os X a Y’ svírající úhel 30 stupňů. Synchronní vestavné vřetenové motory 
poskytují vysokou dynamiku funkcí vřetena a výkonnou rotační osu C. 
 Valivá vedení ve všech osách  umožňují vyšší dynamiku rychlosti. Vynikající tuhost a 
stabilita pohybu os předurčuje tyto stroje pro výrobu vysoce přesných obrobků od malosériové 
až po specializovanou hromadnou výrobu. Transport stroje jeřábem nebo vysokozdvižným 
vozíkem. 
 
HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE: 
 
Pracovní rozsah   
  Geometrická a pracovní přesnost  ISO 13041 
  Oběžný průměr nad ložem mm 570 
  Maximální doporučený obráběný průměr mm 280 
  Max.délka soustružení  mm 490 
  Max. hmotnost dílce sklíčidlo / sklíčidlo + protivřeteno  Kg 50 / 100 
Hlavní pohon  - hlavní elektrovřeteno     
  Přední konec vřetena ( DIN 55026 )  A6 
  Výkon motoru  S1/S6-40%  kW 21 / 27 
  Max. Mk na vřetenu S1/S6-40%  Nm 200 / 257 
  Max.otáčky vřetena min-1 4 700 
  Max.průchod tyče  mm 61 
Vedlejší pohon  - protivřeteno     
  Přední konec vřetena ( DIN 55026 )  A5 
  Výkon motoru S1/S6-40% kW 7,5 / 9 
  Max. Mk na vřetenu  S1/S6-40% Nm 48 / 57 
  Max.otáčky vřetena min-1 6 000 
Náhon osy C     
  Max. Mk na vřetenu S1/S6-40% Nm 200 / 257 
  Max. otáčky vřetena min-1 100 
  Minimální programovatelný inkrement o 0,001 
Osa X  -  přímé odměřování    
  Kuličkový šroub - průměr / stoupání mm 32/12 
  Maximální zdvih mm  194   
  Rychloposuv m.min-1 30 
  Max. posuvná síla kN 5 
  Přesnost opakovaného najetí dle  ČSN ISO 230-2       mm  0,004 
Osa Z  - nepřímé odměřování   
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  Kuličkový šroub - průměr / stoupání mm 40 / 15 
  Maximální zdvih  mm 640 
  Rychloposuv m.min-1 30 
  Max. posuvná síla kN 12 
  Přesnost opakovaného najetí dle  ČSN ISO 230-2         mm 0,008 
Osa Y  -  přímé  odměřování   
  Kuličkový šroub - průměr / stoupání mm 32 / 12 
  Max. zdvih mm 100 (±50) 
  Rychloposuv m.min-1 15 
  Max posuvná síla kN 10 
 Přesnost opakovaného najetí dle  ČSN ISO 230-2        mm  0,004 
Nástrojová hlava   
  Počet poloh pro pevné nebo rotační nástroje  12  
  Průměr upínacího čepu držáků nástrojů  DIN 69880 mm 40 
  Rozměr nože mm 25 x 25 
  Max.otáčky nástr.vřetena min-1 4 000 
  Výkon S1/S3-40%  kW 5,5 / 8 
  Kroutící moment  S1/S3-40% Nm  27 / 40 
Rozměry stroje         délka x šířka x výška mm 3 875 x 2 122 x 2 345 
Hmotnost stroje SP280 SY kg 7 900 

 
 
SP280 SY    - osy X1, Z1, Y1, Zs, S1/C1, S2/C2, S3 (prov. s protivřetenem, poh.nástroji a 
osu„Y“) 
X1, Z1, Y1  - lineární osy horního suportu 
Zs              - pojezd pravého vřeteníku 
S1/C1         - otáčky hlavního vřetena S1 / rotační oca C1  řešeny motorem elektrovřetena 
S2/C2         - otáčky protivřetena S2 / rotační oca C2   řešeny motorem elektrovřetena 
S3              - otáčky  nástrojového vřetena 
 
Normální příslušenství 
1. nástrojová hlava s pohonem rot.nástrojů (spojka DIN5480) 
2. přímé odměřování v ose X1  a Y 
3. upínací válec průchozí (hlavní vřeteno) 
4. upínací válec neprůchozí (protivřeteno) 
5. aretace vřeten 
6. chlazení nástrojů 7 bar 
7. nářadí k obsluze 
8. barva EURO 
9. 1x  průvodní dokumentace  
10. průvodní dokumentace subdodávek (pokud součástí průvodní dokumentace jsou Návody k 

obsluze a údržbě jednotlivých komponentů stroje, budou tyto dokumenty dodané kupujícímu 
v českém nebo anglickém jazyce. Jiná jazyková verze Návodů k obsluze a údržbě 
jednotlivých komponentů stroje bude kupujícímu poskytnuta pouze za úplatu, a to jen, 
pokud je tato položka součástí zvláštního příslušenství uvedeného v této příloze) 

11. ethernet, flash paměť   
12. úprava vzduchu (nutný přívod vzduchu ke stroji) 
13. řídící systém, který obsahuje dílenské programování (Shop Turn,Manual Guide) 
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Podmínky pro práci z tyče (neplatí pro podavače dlouhých tyčí): 
 

Používané tyče:     ČSN 42 65 10.12; .22;  .62 h11   ( tyče rovnané - 0,5/1000mm) 
průměr obráběné tyče (mm) max. délka tyče (mm) max. otáčky (min-1) 

o  6 - 21 1 100 5 000 
o 22 - 32 1 100 4 000 
o 33 - 42 1 100 3 500 
o 43 - 50 1 100 2 500 
o 51 - 61 1 100 2 000 

 


