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PRZENOÂNE WYTACZARKI
DO OTWORÓW
Oddajemy do Paƒstwa dyspozycji ca∏à rodzin´
przenoÊnych urzàdzeƒ s∏u˝àcych do wszechstronnej obróbki powierzchni cylindrycznych.
Sprz´t ten jest powszechnie u˝ywany w remontach, naprawach lub obróbkach wykaƒczajàcych prowadzonych w terenie, w przemyÊle wydobywczym, przy pracach ziemnych,
budowie dróg i mostów, naprawach sprz´tu
transportowego i energetycznego, w kolejnictwie, w przemyÊle chemicznym i spo˝ywczym,
w przemyÊle stoczniowym oraz w zastosowaniach militarnych.
Rosnàca iloÊç problemów
technicznych napotykanych
w nowoczesnym przemyÊle
sk∏ania nas do sta∏ej modernizacji oferowanych wyrobów,
a sukces handlowy wynikajàcy z doskona∏ego po∏àczenia mo˝liwoÊci i ceny naszych urzàdzeƒ sk∏ania nas do sta∏ego
rozszerzania rynków zbytu. Takie podejÊcie
umo˝liwia naszym klientom zwi´kszanie wydajnoÊci i jakoÊci, a co za tym idzie, rentownoÊci produkcji czy te˝ Êwiadczonych us∏ug.
PrzenoÊne wytaczarki serii WS posiadajà modu∏owà budow´, co w ogromnym stopniu
u∏atwia dopasowanie konfiguracji sprz´tu do
indywidualnych potrzeb naszego klienta.
Rodzina WS sk∏ada si´ z pi´ciu modeli
obejmujàcych
swym zakresem Êrednice
od 32 mm
do 1200 mm.

Wszystkie modele serii WS maja mo˝liwoÊç nie tylko precyzyjnej obróbki otworów u∏o˝onych wzd∏u˝ wspólnej osi,
ale równie˝ umo˝liwiajà obróbk´ otworów nieprzelotowych. W przypadku regeneracji otworów mo˝e wyst´powaç
koniecznoÊç napawania otworu przed obróbkà. Maszyny WS dajà naszym klienta i t´ mo˝liwoÊç. Wszystkie maszyny serii sà fabrycznie wyposa˝one w te funkcje.
Podstawowe modu∏y urzàdzenia to:
● urzàdzenie bazowe (nap´d), w którym wszystkie elementy przeniesienia nap´du wykonane sà z wysokogatunkowych materia∏ów
● panel sterujàcy mocowany niezale˝nie
● wa∏ prowadzàcy mocowany przelotowo w urzàdzeniu bazowym, umo˝liwiajàcy prowadzenie obróbki otworów
w linii
● wsporniki centrujàce, których iloÊç zale˝y od d∏ugoÊci na której prowadzona jest obróbka
● g∏owica robocza z narz´dziem skrawajàcym
W szerokim osprz´cie znajdujà si´ miedzy innymi:
● palnik rotacyjny do napawania
● przystawka do planowania czo∏a otworów lub nacinania rowków i zatrzasków
● zestawy zwi´kszajàce zakres standardowy maszyn

Napawanie otworu

Planowanie czo∏a otworu

Obróbka otworów nieprzelotowych

