
PRODUKTOVÝ LIST

SOUSTRUHY SA 76, 89, 102 CNC

Pro soustruhy řady SA 76, 89, 102/xxxx CNC je charakteristická vysoká přesnost, rychlost, výkonnost  
a jednoduchá obsluha. Neméně důležitá je i jejich dlouhá životnost, která je podpořena rychlým a velice 
odborným servisem. Ten je ve společnosti ADATE zajištěn týmem zkušených servisních techniků s dlouholetou 
praxí, jejichž kvalifikace a odborné znalosti jsou zajišťovány i pravidelnými školeními přímo u výrobce strojů 
Buffalo Machinery Co. Ltd, Taiwan. Vzhledem k vysokosériové produkci těchto strojů je dosaženo velmi 
dobrého poměru ukazatele výkon/cena.

Ovládání stroje je možné třemi režimy:
Manuální režim
pomocí ručních koleček nebo tlačítek na panelu lze ovládat soustruh jako konvenční. Řídící systém pracuje 
v tomto režimu jako digitální indikace polohy. Jednotlivé obráběcí cykly je možné následně vložit do paměti 
řídícího systému (režim teach – in) a následně je upravovat.
Poloautomatický režim
umožňuje automaticky provádět jednotlivé obráběcí cykly a uložit je do programu.
Plný automatický režim
umožňuje automaticky provádět celý program složený z jednotlivých obráběcích cyklů nebo programování 
v ISO kódu. Samozřejmostí je možnost programování v pomocném CAD systému a následný přenos 
vytvořeného programu do stroje (USB, RS 232, Ethernet).
Díky těmto možnostem řízení jsou tyto soustruhy ideální:
- do nově zřízených provozů s využitím všech funkcí řídícího CNC systému
- jako náhrada konvenčních soustruhů
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Příklady obrobků vyráběných s použitím C-osy a poháněných nástrojů:

Provedení a výbava základního stroje:

•	 Základem stroje jsou masivní odlitky ze značkové litiny MEEHANITE®
•	 Kalené, broušené vodicí plochy, široké lože s vedením typu box way (pravoúhlé vedení)
•	 Kluzné plochy suportu a koníku jsou obloženy kluznou hmotou Turcite®B Slydway®
•	 Vyjímatelný můstek loží pod vřetenem umožňující obrábění větších průměrů přírubových obrobků než 
 je běžný průměr nad ložem
•	 Posuvy v osách X a Z zabezpečují přes kuličkové šrouby servomotory stejného výrobce jako řídicí systém
•	 Mimořádně vysoký kroutící moment, přesnost a spolehlivost polohování při obrábění
•	 Pohon vřetena zabezpečuje řízený servomotor s výkonem 22/33 kW (S1/S6) přes mohutnou  
 2-stupňovou převodovku s programovatelným automatickým řazením
•	 Výkon ze servomotoru na vřeteno je přenášen přes 2-stupňovou převodovku s programovatelným  
 pneumatickým řazením
•	 Vřeteno uloženo ve speciálních vtřetenových ložiskách NSK
•	 Konstantní řezná rychlost
•	 Řídicí systém Fagor (Fanuc) s barevným LCD displejem je umístěn na spodním posuvném panelu
•	 Možnost řízení posuvů suportu ručně pomocí ručních koleček nebo pomocí  
 přenosného ovládacího panelu
•	 8-pozicová nástrojová revolverová nástrojová hlava LS -200 s hydraulickým otáčením  
 a diskem pro nástroje s držáky se čtvercovým profilem, nebo VDI (40, 50)
•	 Intenzivní chlazení nástrojů a možnost vnitřního chlazení nástrojů
•	 Manuální 3-čelisťové sklíčidlo Ø315mm pro SF-76/xxxx CNC (Ø400mm pro SF-89/xxxx CNC,  
 Ø500mm pro SF-102/xxxx CNC)
•	 Manuální koník
•	 Centrální mazání stroje
•	 Intenzívní osvětlení pracovního prostoru 
 
Soustruhy s vodorovnými ložemi řady SA 76, 89, 102 jsou univerzální, CNC, ve 2 osách (opce ve 3 osách) 
souvisle řízené soustruhy. Jsou určeny jak pro běžné, tak i těžké obrábění rotačních součástek z děleného  
i tyčového materiálu nebo z hutních polotovarů. Soutruhy plně splňují požadavky kladené  
na poloautomatické CNC soustruhy pro vnější a vnitřní obrábění točivých součástí.



PRODUKTOVÝ LIST

adaptable technologies OBCHOD: +420 776 776 356 
SERVIS: +420 776 776 613

E-mail: adate@adate.cz 
www.adate.cz

Technické parametry:

Popis SA 76 CNC SA 89 CNC SA 102 CNC Jednotky

Rozměry stroje

Oběžný průměr bez vyjímatelného 
můstku lože 1020 1150 1280 mm

Oběžný průměr nad ložem 760 890 1020 mm

Oběžný průměr nad supportem 420 550 676 mm

Max. točná délka  1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000  mm

Šířka vyjímatelného můstku lože  372  mm

Max. hmotnost obrobku (podepřeného koníkem) 3000  kg

Vřeteno

Průměr sklíčidla  305 (106 mm vrtání), 406 (153 mm vrtání a větší) mm

Přední konec vřetena DIN 55026      A1-11 (106 mm vrtání), A2-11 (153 mm vrtání),  
  A2-15 (230/254 mm vrtání), A2-20 (305 mm vrtání)

Výkon motoru pohonu vřetena  22/33 (standard)  kW

Kroutící moment vřetena  4022 (standard)  Nm

Zdvih

Osa X 455 455 550 mm 
Osa Z  1150 / 2150 / 3150 / 4150 / 5100 / 6100  mm

Průměr vrtání vřetena (pro manuální sklíčidla)  106 (standard), 153, 230, 254 - 355 (opce)  mm

Rozsah otáček (ložiska NN)  1480 (106 mm / 153 mm vrtání)  ot./min.

Rozsah otáček  650 (254 mm vrtání)  ot./min.

Nástrojová hlava (opce)

Počet pozic nástrojové hlavy  8 (opce 12)

Rozměry držáků nástrojů se čtvercovým profilem 32 × 32 pro 8-polohovou hlavu,  mm
  (opce 25 × 25 pro 12-polohovou hlavu)

Rozměry držáků nástrojů s kruhovým profilem ∅40 pro 8-polohovou hlavu,  mm
  (opce ∅32 pro 12-polohovou hlavu)
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Technické parametry:

Popis SA 76 CNC SA 89 CNC SA 102 CNC Jednotky

Rychloposuvy

Rychloposuv osa Z  10  m/min.

Rychloposuv osa X  12  m/min.

Ruční posuv  3  m/min.

Přesnost

Polohování  0,015  mm

Opakovatelnost  0,01  mm

Rozteč loží

Rozteč v podélném směru  560   mm

Rozteč v příčném směru (support)  300  mm

Kroutící moment

Osa X  11,9   Nm

Osa Z 40,9 pro délky ≤ 4m 39,7 pro délky ≤ 4m 39,7 pro délky ≤ 4m
 51,1 pro délky > 5m 51,1 pro délky > 5m 51,1 pro délky > 5m Nm

Kuličkový šroub

Osa X  40  mm

Osa Z  63 pro délky o 4m, 80 pro délky > 5m  Nm

Koník

Výsuv pinoly  230  mm

Průměr pinoly  125  mm

Kužel dutiny v pinole  Morse 6

Rozměry

Délka  3900 / 4900 / 5900 / 6900 / 7900 / 8900  mm

Výška  2977  mm

Šířka  2231  mm

 9000, 10000 9500, 10500 10000, 11000
Hmotnost 11000, 12000 11500, 12500 12000, 13000 kg
 13000, 14000 13500, 14500 14000, 15000


