
PRODUKTOVÝ LIST

SOUSTRUHY SAB 50 CNC

Soustruhy SAB 50 CNC jsou vysoce produktivní soustruhy se šikmým ložem. Pro tyto soustruhy 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, s.r.o., zajištěn týmem zkušených servisních techniků s dlouholetou praxí. Jejich 
kvalifikace a odborné znalosti jsou zajišťovány i pravidelnými školeními přímo u výrobce strojů Buffalo 
Machinery Co. Ltd, Taiwan. Díky velké sériové 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 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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Provedení a výbava základního stroje:
•	 Základem stroje jsou masivní odlitky ze značkové litiny MEEHANITE®, lože jsou pod úhlem 30°
•	 Stroj je ve standardu určený pro obrábění v osách X a Z
•	 Pojezd suportu v osách X a Z na masivních širokých ložích po lineárním vedením
•	 Kluzné vedení typu box-way (pravoúhlé vedení) pro koník jsou obloženy hmotou Turcite®B Slydway® 
 Kluzná vedení mají kalené a přesně broušené kluzné plochy
•	 Pojezdy v osách X a Z zabezpečují přes mohutné a přesné kuličkové šrouby digitálně řízené  
 AC servomotory stejného výrobce jako řídicí systém (FAGOR, FANUC, SIEMENS)
•	 Rychloposuvy v osách X a Z až do 30 m/min.
•	 Vysoké otáčky vřetena, vysoký kroutící moment už od nulových otáček
•	 Vřeteno uloženo ve speciálních vřetenových ložiskách NSK
•	 Pohon vřetena zabezpečuje digitálně řízený AC servomotor
•	 Možnost přímého řezání závitů a využití funkce opravy závitů
•	 Přenosný ovládací panel - ruční kolečko
•	 Řízení ve 2 (3) osách řídícím systémem dle výběru (FAGOR, FANUC, SIEMENS)
•	 12-pozicová revolverová nástrojová hlava LS-200 s hydraulickým otáčením s nástrojovým diskem  
 pro držáky průřezu 25 × 25 mm + základní sada držáků nástrojů
•	 Intenzivní chlazení nástrojů a možnost vnitřního chlazení nástrojů
•	 3-čelisťové sklíčidlo s hydraulickým upínáním + 1 sada tvrdých a 1 sada měkkých čelistí
•	 Hydraulický agregát zabudovaný v zadní části stroje
•	 Koník s hydraulickým výsuvem pinoly řízeným nožní šlapkou, nebo pomocí M funkce
•	 Úplné vnější bezpečnostní krytování
•	 Posuvné jednodílné přední dveře s průhlednem s bezpečnostním sklem
•	 Intenzivní osvětlení pracovního prostoru
•	 Centrální mazání stroje
•	 Nízkonapěťové ovládácí systémy
•	 Safety Modul
•	 EMC + CE

Příklady obrobků vyráběných s použitím C-osy a poháněných nástrojů:
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Popis SAB 50-42 SAB 50-52 SAB 50-65 Jednotky

Rozměry

Oběžný průměr nad ložem  500  mm

Oběžný průměr nad suportem  220  mm

Max. točný průměr  330 (420)  mm

Max. točná délka  460  mm

Úhel sklonu lože  30  stupně

Vřeteno

Kužel vřetena A2-5 A2-6 A2-6

Vrtání vřetena 42 52 65 mm

Otáčky vřetena 6000 5000 4000 ot./min.

Výkon motoru FAGOR (S1/S3) 7,5 / 11 7,5 / 11 11/15 kW

Výkon motoru FANUC (S1/S6)  11 / 15  kW

Výkon motoru SIEMENS (S1/S3)  12 / 15  kW

Hydraulické sklíčidlo - průměr 169 210 215 mm

Tlak oleje pro upínání (min./max.)  5/30  bar

Zdvih

Osa X  215 (170+45)  mm

Osa Z  520  mm

Nástrojová hlava (standard)

Typ hlavy - revolverová  LS-200 - otáčení hydraulicky

Počet pozic nástrojové hlavy  12

Nástrojový disk  pro nástroje  
se čtvercovým profilem držáku - standard  25 × 25 (∅ 32)  mm

Nástrojový disk pro nástrojové držáky VDI (opce) VDI 40 - 8 pozic, VDI 30 - 12 pozic
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Popis SAB 50-42 SAB 50-52 SAB 50-65 Jednotky

Nástrojová hlava pro poháněné nástroje (opce)

Typ hlavy  TBMA 160 (Baruffaldi)

Držáky nástrojů 8 pozicový disk VDI-40 - resp. 12 pozicový disk VDI-30

Maximální otáčky poháněného nástroje  4000  ot./min.

Základní údaje o pojezdech os

Kuličkový šroub osy X, Z (rozměry a přesnost)  ∅ 32 × P10 × C3

Rychloposuv osy X, Z  30  m/min.

Motory os

Moment servomotoru osy X, Z  2,92 (FAGOR)  kW

  1,8 (FANUC)  kW

  2,29 (SIEMENS)  kW

Moment servomotoru osy Z, X  11,6 (FAGOR)  NM

  12 (FANUC)  NM

  11 (SIEMENS)  NM

Přesnost

Přesnost polohování  0,005 / 300  mm

Opakovatelná přesnost  0,005  mm

Koník

Průměr pinoly  65  mm

Pojezd koníku  370  mm

Kužel pinoly  MT4

Výsuv pinoly  50  mm

Rozměry

Délka bez dopravníku třísek / s dopravníkem třísek 2530 /3300  mm

Šířka x výška  1820 × 1930  mm

Hmotnost  3200   kg

Celkový příkon  20 (FAGOR)  kW

  25 (FANUC)  kW

  20 (SIEMENS)  kW


