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Na przykład wytaczadłem ATORN.

dla dwustronnych płytek gwintownikowych
Podkładka z geometrią antywibracyjną
zgłoszone w ramach patentu

Wydajność potrzebuje jakości
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Pionowa tuleja zaciskowa
2

Wykonanie
Korpus podstawowy lakierowany RAL 7035 jasnos-
zary, nakrętka złączkowa i dźwignia mocująca
czernione. Tuleje zaciskowe nie wchodzą w zakres
dostawy.
Zastosowanie
Do szybkiego ustalania obrabianych przedmiotów
tulejami zaciskowymi stałymi. Do stosowania 
w wiertarkach i frezarkach, urządzeniach do
gwintowania oraz w przyrządach pomiarowych.

Uwaga:
Tuleje zaciskowe z okrągłym otworem patrz 
nr kat. 21568 i 21570.
Tuleje zaciskowe z otworem 4- lub 6-kątnym 
za zamówienie.

29001

                                                                                                                                                                                        
   zakres mocowania d            S                W          D x L1                      n1                        dla                    29001            …
                               mm        mm             mm              mm           mm         typ zacisku                                              
                                3 - 42         135              100     210 x 347               14                      173 E                                #     103

    nr kat.                                                   29003 101                                          29004 101
    typ                                                        HRTE 165                                          HRTU 165
    Ø uchwytu trójszczękowego:            165 mm                                             165 mm
    wysokość konstrukcyjna:                  200 mm                                             221 mm
    długość x Szerokość:                        218 x 260 mm                                   235 x 250 mm
    wysokość kła:                                     130 mm                                             130 mm
    Ø tarczy tokarskiej:                            203 mm                                             203 mm
    Ø szczęk zaciskowych maks.:           210 mm                                             210 mm
    przejście:                                             36 mm                                               36 mm
    waga:                                                   32,5 kg                                               48,0 kg

                                                                                                                                                                                        
               typ                                                                                                 29003            …              29004            …
                                                                                                                                                                                        
      HRTE 165                                                                                                                   F #     101                                             
      HRTU 165                                                                                                                                                                 F #     101

Wykonanie
Z uchwytem trójszczękowym. Obrotowy stół
podziałowy wykonany z wysokiej jakości odlewu
Meehanite, niezawodny i dokładny, z precyzyjnym
łożyskowaniem na łożyskach stożkowych. Duży
otwór wrzeciona do mocowania długich detali.
Bezpośrednie dzielenie za pomocą tarczy pod-
ziałowej dla wyższych prędkości części produkowa-
nych masowo. 24 pozycje (podziałka 15°), 7 tarcz
podziałowych dla podziałów 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 24.
Wraz z Tarcza tokarska z 3 rowkami.

29003 101
HRTE 165
Wykonanie
Podział na stopnie z użyciem skali 360°.

29004 101
HRTU 165
Wykonanie
Podział na stopnie z użyciem skali 360° 
z korbą i noniuszem. 

29004

29003

Poziome-pionowe okrągłe aparaty podziałowe typu HRTE 165/HRTU 165 

                                                                                                                                                                                       
                typ                  wysokość kła                                                                                               29005            …
                                                         mm                                                                                                                         
          HRST 1                                97 - 101                                                                                                                     #     101
          HRST 2                             103 - 166                                                                                                                     #     102

Koniki z regulacją wysokości typu HRST
2900529005 101

HRST 1
Zastosowanie
Aby uzyskać informacje na temat obrotowego stołu
podziałowego HRT 150
patrz nr kat. 29210 102.

29005 102
HRST 2
Zastosowanie 
Aby uzyskać informacje na temat obrotowego 
stołu podziałowego HRT 200 patrz nr kat. 29210
103 i  obrotowego aparatu podziałowego 
HRTE 165 patrz nr kat. 29003 101 
oraz obrotowego aparatu podziałowego
HRTU 165 patrz nr kat. 29004 101. 

29001

29003 - 29004

29005
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Na przykład wiertło węglikowe ALUSPEED   firmy ATORN.

6-krotna faza prowadząca
VHM Ultradrobne ziarna
Powłoka Alu-CC
do 8xD
kręty kanał chłodzenia Wydajność potrzebuje jakości
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Aparaty podziałowe bezpośrednie
2

Wykonanie
Do bezpośrednich i stopniowych prac podziałowych.
Z płytą podstawową zagiętą pod kątem, do pracy 
w poziomie i pionie. Z tarczą podziałową z 24
zapadkami na podziałki 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 oraz 24. 
Z szybkim przełączaniem. Pożądana podziałka
ustalana jest ogranicznikiem w połączeniu ze skalą
stopniową. Potem następuje ustalanie podziału
przez poruszanie przełącznikiem dźwigniowym.
Dokładność dzielenia +/- 60 sec. (sumaryczny błąd
podziałek). Wrzeciono podzielnicy nadaje się do
osadzenia uchwytu tokarskiego, stołu obrotowego
lub uchwytu zaciskowego. Wymienione narzędzia
nie wchodzą w zakres dostawy.

Uwaga:
Stoły obrotowe, uchwyty z tulejami zaciskowymi,
uchwyty tokarskie oraz tuleje wiertarskie dostępne
na zamówienie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Rozmiar    wysokości kła      dla Ø uchwytu tokarskiego/wiertarskiego      dla Ø stołu obrotowego      dla uchwytu z tuleją zaciskową        płyta podstawowa                 29007            …
                                     mm                                                                      mm                                        mm                                                    mm                                 mm                                           
                 3                      125                                                                      125                                        160                                                 4 - 24            250 x 240/133                         F #     101
                 4                      160                                                                      200                                       250                                                 8 - 40            300 x 310/145                         F #     102

29007

Aparaty podziałowe typ EST
ä
Wykonanie
- Obrotowy o 90°
- Z tarczą podziałową z 24 zapadkami na podziałki 

2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 oraz 24 (dostępne są specjalne
tarcze podziałowe do 48 zapadek)

- Tarcza podziałowa ze skalą 360° oraz przestaw-
nym noniuszem odczytywanym 1/20° = 3’

- Indeksowanie i zacisk wrzeciona podzielnicy przy
pomocy przełącznika dźwigniowego

- Typowe akcesoria: Tarcza podziałowa bezpośred-
nia z 24 zapadkami, raport z badania

-  Bez uchwytu trójszczękowego 
(uchwyt patrz nr kat. 29019).

Zastosowanie
Do bezpośrednich i stopniowych prac podziałowych.
Do pracy w osi pionowej i poziomej.

29012

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  wielkość            H                 L                 a                 b                 c                 e                    maks. waga      wrzeciona                                                                   29012            …
                         mm            mm            mm            mm            mm            mm             przepust Ø mm                    kg                                                                                             
        EST 2           80               115              155              182                 27                 14                                        26                      14                                                                                     #     101

a c
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Uchwyt trójszczękowy
ä
Wykonanie
Z 3 szczękami odwracalnymi, kołnierzem 
i stożkiem wtykowym.
Zastosowanie
Jako akcesoria do aparatów podziałowych 
nr kat. 29012.

Uwaga:
Zaciski, tuleje zaciskowe, specjalne tarcze pod-
ziałowe, imadła, zabieraki, koniki, tarcze tokarskie 
i wsporniki dostępne na zamówienie.

29019

                                                                                                                                                                                        
                  dla                  Ø maks.                                                                                                       29019            …
        wielkość                          mm                                                                                                                                 
                        2                             125                                                                                                                              #     101
                        2                             140                                                                                                                              #     102
                        4                             160                                                                                                                              #     103

29019

29012

29007

Aparaty podziałowe │ Uchwyt trójszczękowy │ Przyrządy podziałowe
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Przyrządy podziałowe półuniwersalne typ HTH
2

Wykonanie
Z podziałem w stopniach, pośrednim i bezpośred-
nim: bezpośrednie dzielenie wymienną tarczą
podziałową (2 do 36 zapadek).
Pośrednie dzielenie przy pomocy tarcz z otworami 
i napędu ślimakowego.
Obrót końcówki wrzeciona od 0° do 90°.
Typowe akcesoria:
1 tarcza podziałowa bezpośrednia z 24 zapadkami,
1 tarcza z otworami do na podziały do 50.

Uwaga:
Na życzenie dostępne są następujące akcesoria:
stałe i regulowane koniki, kły centrujące i zabieraki
(uchwyt patrz nr kat. 29051). 
Aparaty podziałowe do prac frezem tarczowym
dostępne na zamówienie.

29041

                                                                                                                                                                                        
                  typ         wysokość kła                                                                                                       29041            …
                                                 mm                                                                                                                                 
          HTH-100                             100                                                                                                                          F #     101
          HTH-125                             125                                                                                                                          F #     102
          HTH-160                             160                                                                                                                          F #     103

Uchwyt trójszczękowy
2

Wykonanie
Po 3 szczęki zewnętrzne i wewnętrzne, 
z kołnierzem.

Zastosowanie
Dla aparatów podziałowych nr kat. 29041.

29051

                                                                                                                                                                                        
                  typ                             Ø                                                                                                       29051            …
                                                 mm                                                                                                                                 
                    100                             100                                                                                                                              #     101
                    125                             125                                                                                                                              #     102
                    160                             160                                                                                                                              #     103

                                                                                                                                                                                        
                                                         typ                                                        29210            …              29211            …
                                                                                                                                                                                       
                                                        HRT 100                                                                        #     101                                             
                                                        HRT 150                                                                        #     102                                             
                                                       HRT 200                                                                    F #     103                                             
         kołnierz uchwytowy dla HRT 150                                                                                                                     #     101
         kołnierz uchwytowy dla HRT 200                                                                                                                     #     102
     uchwyt trójszczękowy dla HRT 150                                                                                                                     #     103
     uchwyt trójszczękowy dla HRT 200                                                                                                                     #     104

    nr kat.                                           29210 101                       29210 102                        29210 103
    typ                                                 HRT 100                         HRT 150                           HRT 200
    kły grzybkowe:                            MK 2                               MK 2                                MK 3
    rozmiar tarczy:                             Ø 110 mm                       Ø 150 mm                        Ø 200 mm
    wysokość konstrukcyjna:           72 mm                            79 mm                              104 mm
    długość x Szerokość:                 138 x 118 mm                 204 x 156 mm                  265 x 199 mm
    wysokość kła:                              80 mm                            102 mm                            133 mm
    szerokość/liczba rowków:          11 mm/3                         11 mm/4                           16 mm/4
    waga:                                            9 kg                                 12 kg                                30 kg

29210
Wykonanie
Obrotowy stół podziałowy wykonany z wysokiej jakości
odlewu Meehanite, niezawodny i dokładny, z precy-
zyjnym łożyskowaniem. Duży otwór wrzeciona do
mocowania długich detali. Szybki podział przy pomocy
tarczy podziałowej dla wyższych prędkości części
produkowanych masowo. Ślimak hartowany i szlifowany,
stosunek przełożenia 90:1. Stół roboczy jest skalowany
na 360°, 1 obrót pokrętła 4° obrót. Możliwy podział przy
pomocy skalowanego pokrętła z noniuszem.

29211 101
Kołnierz uchwytowy
Zastosowanie
Pasuje do obrotowego stołu podziałowego 
HRT 150 patrz nr kat. 29210 102.

29211 102
Kołnierz uchwytowy
Zastosowanie
Pasuje do obrotowego stołu podziałowego 
HRT 200 patrz nr kat. 29210 103. 

29211 103
Uchwyt trójszczękowy
Wykonanie
Średnica 130 mm.
Zastosowanie
Pasuje do obrotowego stołu podziałowego 
HRT 150 patrz nr kat. 29210 102.

29211 104
Uchwyt trójszczękowy
Wykonanie
Średnica 165 mm.
Zastosowanie
Pasuje do obrotowego stołu podziałowego 
HRT 200 patrz nr kat. 29210 103. 

29210 101

Poziome-pionowe okrągłe stoły podziałowe typu HRT

29041

29051

29210 - 29211
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Mały stół obrotowy typu RH
2

Wykonanie
Stabilne i precyzyjne, niska konstrukcja i niewielka
waga. Z bębnem mierniczym do nastawiana kątów
w stopniach, minutach i sekundach. Regulowana
przekładnia ślimakowa, umieszczona mimośrodowo
w obudowie.
Zastosowanie
Skonstruowane specjalnie do grawerek i lekkich
frezarek.

29220

                                                                                                                                                                                        
    Ø stołu                    wysokość      przełożenie                     możliwość      dokładność   noniusz      waga        29220            …
         mm     konstrukcyjna mm        przekładni     odczytu i ustawienia            podziału                      ok. kg                                  
          200                              75                 1:90                           6 sek.      +/- 30 sek.               x          19                  #     103

Stoły obrotowe RI
2

Wykonanie
Z pośrednim urządzeniem podziału i rynną spus-
tową na wodę chłodzącą. Dokładność podziału 
+/- 15 sec. Ręcznie obsługiwane stoły obrotowe 
do stosowania w poziomie na obrabiarkach.

29231

                                                                                                                                                                                        
                  typ                    Ø stołu                                                                                                       29231            …
                                                 mm                                                                                                                                 
              RI-250                             250                                                                                                                          F #     101
              RI-320                             320                                                                                                                          F #     102
              RI-400                             400                                                                                                                          F #     103

Precyzyjne obrotowe stoły okrągłe HPRS
2

Wykonanie
Z pośrednim urządzeniem podziałowym. Dokład-
ność podziału +/- 10 sek. na osi obrotu i +/- 60 sek.
na osi wahań. Z bębnem pomiarowym/noniuszem
do stosowania na obrabiarkach oraz przyrządach
mierniczych i kontrolnych. Zasięg obrotu 0° do 90°.

29236

                                                                                                                                                                                        
                  typ                    Ø stołu                                                                                                       29236            …
                                                 mm                                                                                                                                 
       HPRS-320                             320                                                                                                                          F #     102

                                                                                                                                                                                      
                  typ                                                                                                                                       29212            …
                                                                                                                                                                                        
            HIT 150                                                                                                                                                                  #     101
            HIT 200                                                                                                                                                                  #     102

29212 10129212 101
HIT 150
Wykonanie
Wraz z 3 tarcze podziałowe, ramię sektorowe,
nożyce kątowe z blachą sprężynową.
Zastosowanie
Dla obrotowego stołu podziałowego HRT 150
patrz nr kat. 29210 102 
i  obrotowego aparatu podziałowego HRTE 165
patrz nr kat. 29004 101.

29212 102
HIT 200
Wykonanie
Wraz z 2 tarcze podziałowe, ramię sektorowe,
nożyce kątowe z blachą sprężynową.
Zastosowanie
Dla obrotowego stołu podziałowego HRT 200
patrz nr kat. 29210 103.  

Pośrednie urządzenia podziałowe typu HIT

29236

29231

29220

29212 

Urządzenia podziałowe │ Stoły obrotowe │ Stoły współrzędnościowe



Precyzyjne aparaty podziałowe NC typ RW/NC · RS/NC · RSM
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Aparat podziałowy NC jako element systemu modułowego jako 4. oś lub do rozbudowy 
z własnym sterowaniem i jednostką hydrauliczną.

Wielkości konstrukcyjne
• Wysokość kłów 75, 100, 125, 160, 220, 300 oraz 450 mm
• średnica tarczy tokarskiej  80, 100, 150, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800 i

1000 mm.
• Do stosowania w centrach obróbczych, na frezarkach, urządzeniach pomiarowych, szlifierkach,

grawerkach, maszynach laserowych i specjalnych oraz na obrabiarkach do obróbki elektroiskrowej.

Wykonanie            
Typ RW/NC            wersja podstawowa jako jednoosiowy aparat podziałowy NC
Typ RW/NC            2- do 4-wrzecionowy, jednoosiowy aparat podziałowy NC
Typ RS/NC             obrotowy aparat podziałowy NC z 2 osiami NC, 

również z 2-4 osiami obrotu
Typ RSM                obrotowy aparat podziałowy NC z ręczną osią odchylną

Dane techniczne
• do pracy w osi obrotu pionowej i poziomej
• hydrauliczny zacisk wrzeciona podzielnicy na duże obciążenia
• stosowanie wysokiej klasy precyzyjnych łożysk
• ustawiany napęd ślimakowy
• odporne na wodę rozpryskową
• wersje wrzeciona z 

SK 30, 40, 50, 
HSK 32, 40, 50, 63, 80 oraz 100, 
MK 2, 3, 4, 5, 6

• możliwe bezpośrednie systemy pomiarowe
• siłownik na życzenie klienta jako 4. oś
• sterowanie pozycjonowania oraz własny agregat hydrauliczny do rozbudowy

Prosimy o kontakt z nami!

Akcesoria
• tarcza tokarska
• uchwyt trój- i czteroszczękowy, napędzany 

mechanicznie
• uchwyt zaciskowy
• koniki, ręczne lub hydrauliczne

Wykonanie
- Z prowadnicą w kształcie jaskółczego ogona
- Ze specjalnego odlewu, powierzchnia mocowania 

i prowadnice szlifowane
- Dokładność planowania 0,03 mm
- Prowadnice w kształcie jaskółczego ogona

ustawiane przy pomocy listew prowadzących
- Frezowane przecinkowo wrzeciona z gwintem

trapezowym z łożyskami wzdłużnymi
- Bębny skalowe z regulacją punktu zerowego, 

z bezpośrednim odczytem
- Podziałka skali 0,05 mm

Uwaga:
Wielkość 2-4 (nr kat. 29517 102-104) z rynienką 
na wodę, oraz dźwignią zaciskową na obu osiach,
aby możliwe było zaciskanie w każdej pozycji.

29517 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
wielkość     powierzchnia                  powierzchnia                 łączna                     ruch                        ruch           szerokość            odległość           obciąż-            waga            29517            …
               stołu D x S mm  podstawowa D x S mm    wysokość mm     wzdłużny mm     poprzeczny mm     rowków T mm     rowków T mm       alność kg           ok. kg                                     
             1          300 x 160                       160 x 160                         78                      180                         100                        10                        50                   75                 16                     #     101
             2          450 x 240                       259 x 200                      126                      275                         155                        14                        60                280                 52                  F #     102
             3          580 x 240                       259 x 200                      126                      375                         155                        14                        60                280                 60                  F #     103
             4          650 x 270                       365 x 200                      140                     450                         250                        14                        70                300                 90                  F #     104

29517 104

Stoły współrzędnościowe29517

Info

2
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- Wysokości kłów od 80 do 320 mm
- Najwyższe dokładności podziału (możliwe aż do +/- 1,5 sekundy łukowej)
- Wysoka dokładność pracy promieniowej i osiowej
- Wysokie obciążenia
- Stabilny zacisk zapewniający najwyższe wartości trzymania
- Możliwość modułowej rozbudowy
- Dostępnych wiele wariantów akcesoriów

Nowa generacja
Idealne warunki dla każdego procesu produkcyjnego, w którym
dokładność jest priorytetem. Kompaktowa konstrukcja modułowa
umożliwia połączenie wielu wrzecion i osi. Wysokiej jakości
materiały i innowacyjny design zapewniają sprawne działanie 
w każdym położeniu.

O jeszcze większej jakości, precyzji, 
wydajności: 
Nowy punkt odniesienia ma kolor czerwony.

Aparaty podziałowe NC i stoły obrotowe NC firmy Walter są
na całym świecie synonimem najwyższej jakości, ekono-
miczności oraz bezpieczeństwa procesu - i to od ponad 75
lat. Ciągły rozwój naszych urządzeń zapewnia wysoką
precyzję i zaawansowaną technologię. Efektem tego jest
również najnowsza generacja sprawdzonej serii TANi.

ä  driven by perfection

ä  driven by perfection

- Szeroki wybór rozmiarów
- Stabilny zacisk zapewniający najwyższe wartości trzymania
- Możliwość modułowej rozbudowy
- Dostępnych wiele wariantów akcesoriów

Skontaktuj się z nami, a przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę!

Dostępna duża 
gama akcesoriów!

TANiH2-S- 4. i 5. oś 
obrabiarki

TANi wielowrzecionowa do zapewnienia wydajnej produkcji na dużą skalę

TANi-CNC NEG ze sterowaniem pozycjonującym jako rozszerzenie maszyny. 
Możliwość sterowania przy pomocy funkcji M i wyłącznika krańcowego.
- Napęd przy pomocy wysoce dokładnego napędu ślimakowego
- Rozdzielczość 0,001°
- Prędkości obrotowe do 66 min-1

- Dokładność podziału +/- 15 sekund łukowych
- Możliwe mocowanie pneumatyczne lub hydrauliczne ze sterowaniem

Razem z pełnym 1-osiowym sterownikiem CNC firmy WALTER  
nasze aparaty podziałowe są idealnym rozszerzeniem dla
- konwencjonalnych frezarek
- konwencjonalnych wiertarek
- frezarek narzędziowych
- szlifierek
- obrabiarek do obróbki elektrokontaktowej
- centrów obróbczych

Dodatkowe osie lub urządzenia wielowrzecionowe umożliwiają odpowiednią obróbkę
wielostronną, aż do prawdziwej obróbki 5-stronnej bez konieczności zmiany mocowania.

TANi-CNC - 4. i 5. oś pozycjonowania do modernizacji i doposażeniaInfo

Info


