
Tokarka LZ-400S ma charakter uniwersalny i przeznaczona jest do precyzyjnego wykonywania czêœci œredniej 
wielkoœci w zakresie dok³adnoœci narzêdziowej wg DIN8605. Mo¿na na niej wykonywaæ wszelkie operacje 
tokarskie takie jak:
- toczenie, planowanie, wytaczanie, toczenie sto¿ków, wiercenie otworów 
- nacinanie gwintów: metrycznych, calowych modu³owych i Diametral Pitch
Dziêki zastosowaniu dwuzakresowego, bezstopniowego napêdu uzyskano du¿¹ rozpiêtoœæ prêdkoœci obrotowej
wrzeciona, co umo¿liwia obróbkê optymalnymi parametrami skrawania a tym samym ekonomiczne wykorzystanie
mocy silnika napêdowego. 
Tokarka posiada szeroki zakres posuwów oraz skoków nacinanych gwintów.
Posiada os³onê wa³ka i œruby poci¹gowej oraz tyln¹ os³onê przeciw-wiórow¹ na ca³ej d³ugoœci.
Przystosowana jest do obróbki przedmiotów mocowanych w uchwycie lub w k³ach.
Tokarka z hartowanym ³o¿em ¿eliwnym w sposób trwa³y zamontowana jest na metalowej podstawie wykonanej 
z blach spawanych, we wnêtrzu której umiejscowiono wyjmowan¹ wannê na wióra oraz uk³ad ch³odzenia ze 
zbiornikiem p³ynu ch³odz¹cego. W szafie elektrycznej znajduje siê aparatura zasilaj¹co-steruj¹ca. 
Wewn¹trz podstawy przewidziano równie¿ miejsce na przechowywanie narzêdzi i oprzyrz¹dowania.

LZ-400S
TOKARKA  UNIWERSALNA

Na licencji GDW
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FABRYKA MASZYN TARNÓW
£ukasz Œwiderski & Józef Œwiderski Spó³ka Cywilna
33-122 Wierzchos³awice 42
+48 14 307 05 41
www.fmt-tarnow.pl  

BIURO OBS£UGI KLIENTA

Sprzeda¿:  tel.  +48 14 307 05 64
tel. kom. 534 154 557

Zaopatrzenie:  tel.  +48 14 307 05 38
tel. kom. 602 749 790

Produkcja:   tel. kom. 534 175 445

sprzedaz@fmt-tarnow.pl

logistyka@fmt-tarnow.pl

fmt@fmt-tarnow.pl

  1. Podtrzymka sta³a œlizgowa 
  2. Podtrzymka sta³a rolkowa 
  3. Podtrzymka ruchoma œlizgowa 
  4. Podtrzymka ruchoma rolkowa 
  5. Ko³a zmianowe (do specjalnych gwintów)
  6. Zespó³ linia³ów pomiarowych dla 2- osi
  7. Zespó³ linia³ów pomiarowych dla 3- osi
  8. Sta³a prêdkoœæ skrawania z zespo³em linia³ów
  9. Uruchomienie i szkolenie w zakresie obs³ugi 
      u klienta  - 1 dzieñ plus koszt dojazdu 
      2,00z³/km (liczone w obie strony).
10. Transport obrabiarki do klienta 
      (liczone w obie strony).

  1. Uchwyt 3-szczêkowy samocentruj¹cy
         z kluczem
  2. Imak szybkozmienny lub Imak 4-no¿owy 
  3. Urz¹dzenie do ch³odzenia z elektropompk¹
  4. Kie³ obrotowy ze sto¿kiem Morse’a 4
  5. Zderzak suportu wzd³u¿nego
  6. Ko³a zmianowe do gitary (do podstawowych 
      gwintów) 
  7. Lampa oœwietleniowa
  8. Zasilanie 3 x 400V, 50Hz
  9. Komplet kluczy do obs³ugi bie¿¹cej
10. DTR i  Katalog Czêœci Zamiennych
11. Deklaracja CE
12. P³ozy transportowe i pokrowiec z folii

Ø 200

DANE TECHNICZNE                        WYPOSA¯ENIE STANDARDOWE
(w cenie maszyny)

WYPOSA¯ENIE  SPECJALNE
(za dodatkow¹ op³at¹)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez wczeœniejszego powiadomienia.

WIELKOŒCI CHARAKTERYSTYCZNE

Rozstaw k³ów

Œrednica toczenia nad ³o¿em

Œrednica toczenia nad suportem

Szerokoœæ górnej czêœci ³o¿a

Max. masa przedmiotu obrabianego w k³ach

Pojemnoœæ zbiornika ch³odziwa

WRZECIENNIK

Koñcówka wrzeciona wg. DIN 55027 

Œrednica przelotu wrzeciona 

Sto¿ek wewnêtrzny wrzeciona DIN 228 

Zakres obrotów wrzeciona

Moc silnika napêdu g³ównego   50/87Hz

KONIK

Wysuw pinoli konika

Œrednica pinoli konika

Sto¿ek pinoli konika

POSUWY

Zakres posuwów wzd³u¿nych

Zakres posuwów poprzecznych

GWINTY

Zakres gwintów metrycznych 

Zakres gwintów Withwortha 

Zakres gwintów modu³owych 

Zakres gwintów Diametral Pitch

WYMIARY GABARYTOWE

D³ugoœæ

Szerokoœæ

Wysokoœæ

MASA

 mm  

mm 

mm 

mm

kg

L

mm

obr/min 

kW

mm

mm 

Morse'a

mm/obr. 

mm/obr.

mm 

Gg/Z

 x mm 

zwój/    x cal

mm 

mm 

mm

kg

1000

 390

225

260

200

20

 

6(wg.PN-C6)

62

ME70

30 - 3000

7,5

110

 60

4

0,025 - 2,0 

0,012-1,0

0,2 -14,0 

80 -1,5 

0,1 - 7,0 

200 - 3,5

2100

1080

1520

1800

LZ-400S
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