US£UGI OBRÓBKI MECHANICZNEJ
Park maszynowy Fabryki Maszyn Tanów pozwala zaspokoiæ potrzeby Klientów us³ug przemys³owych
w zakresie obróbki mechanicznej, œlusarstwa i spawalnictwa,
Zakres us³ug obróbki mechanicznej obejmuje:
toczenie
maksymalna d³ugoœæ toczenia 3000 mm
maksymalna œrednica toczenia nad ³o¿em
1200 mm
maksymalna œrednica toczenia nad suportem
550 mm
frezowanie powierzchni
maksymalna d³ugoœæ frezowania 3000 mm
maksymalna szerokoœæ frezowania 400 mm
maksymalna wysokoœæ frezowania 500 mm
obróbka mechaniczna kó³ zêbatych, listew zêbatych, po³¹czeñ ewolwentowych
wykonywanie uzêbienia metod¹ obwiedniow¹ w zakresach od modu³u 0,5 do 5,0 mm
w 8-7 klasie, maksymalna œrednica ko³a zêbatego
300 mm
szlifowanie uzêbienia (szlifierka RAISHAUER) w zakresach modu³u od 0,5 do 6,0 mm
w 7-6 klasie, maksymalna œrednica ko³a zêbatego,
315 mm
wykonywanie uzêbienia wewnêtrznego metod¹ " Fellows'a "
wykonywanie listew zêbatych
wykonywanie po³¹czeñ ewolwentowych
wykonywanie kó³ ³añcuchowych
wykonywanie kó³ pasowych
szlifowanie otworów
maksymalna œrednica szlifowanego otworu 250 mm
maksymalna d³ugoœæ szlifowanego otworu 250 mm
maksymalna œrednica przedmiotu obrabianego 400 mm
maksymalny k¹t szlifowanego sto¿ka 60°
szlifowanie wa³ków
maksymalna œrednica szlifowania 400 mm
maksymalna d³ugoœæ szlifowanego przedmiotu 2000 mm
szlifowanie wa³ków wieloklinowych
maksymalna d³ugoœæ 1200 mm w zakresie œrednic od 11 do 100 mm
szlifowanie p³aszczyzn
maksymalna d³ugoœæ szlifowania 3000mm
maksymalna szerokoœæ szlifowania 600mm
maksymalna wysokoœæ szlifowania 800 mm
wiercenie otworów na wiertarkach wspó³rzêdnoœciowych (typu SIP)
maksymalna d³ugoœæ obrabianego przedmiotu 1000mm
maksymalna szerokoœæ obrabianego przedmiotu 600mm
maksymalna wysokoœæ obrabianego przedmiotu 500 mm
przeci¹ganie otworów
wykonywanie rowków pod wpusty,
wykonywanie otworów wielowypustowych,
wykonywanie otworów szeœciok¹tnych, kwadratowych
Obróbka mechaniczna na obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC:
tokarki
maksymalna œrednica toczenia
400 mm;
maksymalna d³ugoœæ toczenia 1500mm
centra obróbkowe 3 i 5 osiowe
maksymalne wymiary obrabianego przedmiotu:
- d³ugoœæ 1200mm - szerokoœæ 750mm - wysokoœæ 750 mm
Zakres obróbki mechanicznej obejmuje równie¿:
wykonywanie wrzecion
wykonywanie czêœci zamiennych do obrabiarek
szlifowanie i regeneracjê ³ó¿, suportów
toczenie tarcz i bêbnów do wszystkich marek samochodowych
regeneracjê innych czêœci samochodowych

Tabela maksymalnych gabarytów obrabianych przedmiotów
RODZAJ OBRÓBKI
TOCZENIE
FREZOWANIE
WIERTARSKO-FREZARSKA

SZLIFOWANIE

D³ugoœæ Szerokoœæ Wysokoœæ
Uwagi
max mm max mm max mm max mm
nad ³o¿em
1200
3000
konwencjonalne
nad suportem
550
CNC
3200
400
konwencjonalne
3000
400
500
CNC
1200
750
750
wspó³rzêdnoœciowe
1000
600
500
do wa³ków
2000
400
szlif.otworu
250
do otworów
250
przedmiotu
400
do p³aszczyzn
3000
600
800
do gwintów zewnêtrznych 1000
230
do gwintów wewnêtrznych
100
40-80
m=6
do œlimaków
1000
230
do wieloklinów
1200
11-100
Rodzaj obrabiarek

Tabela mo¿liwoœci obróbczych elementów zêbatych
RODZAJ OBRÓBKI
FREZOWANIE
OBWIEDNIOWE
SZLIFOWANIE
D£UTOWANIE
OBWIEDNIOWE
ŒLIMACZNICE

ko³a zêbate
wa³ki zêbate
ko³a zêbate
wa³ki zêbate
zewnêtrzne
wewnêtrzne

Modu³
max
0,5 - 5
0,5 - 5
6
6
1 - 4,5
1 - 4,5
1-5

max
300
315
90
300
225
250

b szerokoœæ
Klasa dok³adnoœci
wieñca
wg PN-ISO 1328-2:2000
200
8-7
250
8-7
145
7-6
350
7-6
9-8
9-8
9-8

Uwagi

metoda
Fellowsa

Oprócz powy¿ej przedstawionych mo¿liwoœci technicznych Fabryki Maszyn Tarnów s.c.
pragniemy zaoferowaæ równie¿ us³ugi w zakresie:
wykonywania napraw g³ównych oraz ograniczonych obrabiarek rodzimej produkcji, jak te¿ producentów krajowych
i zagranicznych z udzieleniem gwarancji na wykonany zakres prac
œlusarstwa konstrukcyjno-spawalniczego w tym wykonywanie konstrukcji stalowych,
spawania elektrycznego, spawania gazowego
napraw urz¹dzeñ przemys³owych
wywa¿ania dynamicznego (wywa¿arka SCHENCK typ HE3BU/CAB700)
waga wirnika dla symetrycznego obci¹¿enia G300 kg, na ka¿d¹ podporê max. po150 kg
max. œrednica wirnika nad ³o¿em1260 mm / zakres œrednic czopów 9-70 mm
rozstaw rolek od 50 mm do 1350 mm
wartoœæ graniczna sta³ej kalibracji 180 x 10E6 kg/min2 / d³ugoœæ ³o¿a1500mm
zakres pomiaru prêdkoœæ od 120 do 10 000 rpm
minimalne osi¹galne nie wywa¿enie resztkowe wed³ug ISO 29532.0 gmm/kg
Proporcja Redukcji Zachwiania Równowagi (URR) 95%
znakowania laserowego (laser ELECTROX 600Group, model: MAX Box)
hartowanie indukcyjne prowadnic ³óŸ
Zapewniamy pe³n¹ satysfakcjê z dokonanych zamówieñ gwarantuj¹c wysok¹ jakoœæ naszych wyrobów i us³ug.
UWAGA: podane parametry s¹ tylko informacj¹ ogóln¹, zatem przed wykonaniem ka¿dej us³ugi nale¿y
indywidualnie sprawdziæ optymalne mo¿liwoœci wykonawcze od strony konstrukcyjno-technologicznej
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