Pełne spektrum z zakładu innowacji

Fabryka innowacji Sauter: Świat kręci się wraz z nami.

sauter-feinmechanik.com

Eksperci na polu głowic rewolwerowych.
Fabryka innowacji Sauter: Świat kręci się wraz z nami.

"Zawsze marzyłem o produkcji
innowacyjnych produktów w
zaawansowanej technologii."
Werner Heckmann,
Kierownik Zespołu ds. Napędu Bezpośredniego

"Dobrze się czuję w tej atmosferze gry
zespołowej. Można liczyć na odpowiedzialność
i samodzielną pracę."
Alhaji Sesay,
Produkcja elementów szlifowanych

"To dla mnie radość móc dzielić się
doświadczeniem z młodymi
inżynierami."

Heiko Müller i Bernhard Sauter, Dyrektorzy Zarządzający

Günther Schips,
Kierownik ds. Rozwoju Produktów

Innowacje dla maksymalnej
produktywności
Pomysłowe innowacje - znakomite
technologie - to właśnie jest Sauter.
Światowy leader na rynku zaawansowanych systemów narzędziowych. Nasz
wysoko - wykwalifikowany personel
nieustannie zamienia innowacyjne
pomysły w realne technologie.
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W Sauter nieodłącznie łączą się
tradycja, know-how i innowacje.
Rodzinne przedsiębiorstwo, w którym
liczą się osobiste kontakty i uczciwa
praca zespołowa. Dzięki najnowszym
technologiom produkcyjnym, ciągle
usprawnianym procesom i około 320
wysoko zmotywowanym i doświadczonym pracownikom uzyskujemy niezwykłą jakość we wszystkim, czym się
zajmujemy. Opracowujemy, produkujemy i sprzedajemy świetne produkty w
oparciu o rynkowe trendy i wymagania.
Zakres naszych produktów obejmuje
pełen wachlarz głowic rewolwerowych
na narzędzia, napędzane silnikami
wrzeciona obrotowe, wiertnicze i
szlifierskie oraz wysokiej jakości stoły
obrotowe.
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"U podstaw wszystkiego leży entuzjazm.
Dzięki niemu, mamy wyniki. Bez niego byłby
wyłącznie wymówki". Henry Ford

"Kładziemy nacisk na karierę
zawodową".
Martin Scherrmann,
Manager ds. Szkoleń

Pełne zaangażowanie
W Sauter nasi klienci są w naszym centrum
zainteresowania. Uczciwe partnerstwo to dla
nas podstawa. Naszym celem jest Państwa
zadowolenie. Dzień po dniu dążymy do
osiągnięcia tego celu.
Na Państwa potrzeby zawsze dostępni są
pracownicy naszego globalnego zespołu
wsparcia.
Samodzielni, kompetentni i dostępni od ręki.
Nasz wielojęzyczny zespół ds. obsługi
posprzedażowej jest tak dobry, jak nasze
produkty. Większość spraw można rozwiązać
online lub telefonicznie. W pozostałych
przypadkach gwarantujemy szybką pomoc w
miejscu montażu urządzenia i wsparcie oraz
dostępność naszego w pełni automatycznego
systemu dystrybucji części zamiennych.

David Hsiao,
Dyrektor Zarządzający, Sauter Asia Co.,
Ltd.
Sauter Azja
Od momentu powołania naszej spółki
zależnej: Sauter Asia, dysponujemy
możliwością obsługi rynku azjatyckiego
z pomocą lokalnego personelu i dzięki
lokalnej produkcji. Jesteśmy w stanie
obsłużyć specjalne zapotrzebowanie
rynku i uzyskać optymalne relacje z
klientem.

"Nasze usługi mają także
pozytywny wpływ na Państwa
konkurencyjność."
Jörg Hiller,
Kierownik ds. Obsługi Posprzedażowej

Niemniej jednak, najlepszy serwis to ten,
którego nie potrzebujesz - nadrzędna
wartość, do której wszelkimi dostępnymi
metodami dążą nasi pracownicy.
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Idealny wybór.
Głowice rewolwerowe firmy
Sauter.

Przegląd głowic na narzędzia typu tarczowego

Zastosowanie

Produkcja średniej
wielkości

Produkcja dużej
wielkości

Produkcja dużej
wielkości

Produkcja dużej
wielkości

Blue Series

Orange Series

Direct-Drive

Red Series

silnik

silnik
synchroniczny

silnik
synchroniczny

servomotor

elektromechaniczny

hydrauliczny

hydrauliczny

hydrauliczny

Trwałość
Odporność na uderzenia
Napęd głowicy
System blokady
Prędkość indeksacyjna
Zdatność pod kątem
toczenia wstecznego
Napęd narzędzia

osiowy
siłownik AC,
system dwusilnikowy

osiowy/radialny
siłownik AC,
system dwusilnikowy

Wspólna charakterystyka Głowic na
Narzędzia typu Tarczowego
Dostarczenie
szybkiej,
prostej
informacji odnośnie głowic typu
tarczowego
ułatwia
oznaczenie
informacji kolorami. Wszystkie głowice
zapewniają wysoki poziom precyzji,
sztywności i dokładności powtarzalnej
rzędu +/- 1.6 sekundy łuku.
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radialny
Napęd Bezpośred.
1-/2- silnikowy system

osiowy/radialny
bez dodatkowego
silnika, system z
pojedynczym silnikiem

Najkrótsze posuwy uzyskiwane dzięki
dwukierunkowej rotacji (kąt obrotu
maks. 180 stopni). Wyższy poziom
niezawodności ponieważ tarcza nie
podnosi się w trakcie odblokowywania.
Odporność na uszkodzenia w trakcie
kolizji uzyskiwana jest za pomocą
niskiej energii kinetycznej systemu
napędowego i okrągłemu żłobieniu
mocowania tarczy narzędziowej.
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Seria Orange

Seria Blue
Dowiedziona
niezawodność

Najszybsze
urządzenia.
Technologia
synchroniczna
Sauter.

- Dowiedziona niezawodność
- Prosty napęd elektromechaniczny
- Proste sterowanie
- Atrakcyjność cenowa
- Średni czas indeksacji
- Idealna dla średniej wielkości produkcji

Głowice rewolwerowe typu elektromechanicznego, serii blue - niezawodna
klasyka przeznaczona do wieloletniej pracy. Prosta instalacja. Nie wymaga
żadnych dodatkowych mediów do blokowania i odblokowywania, takich jak
płyny hydrauliczne czy sprężone powietrze. Co więcej, dzięki jednostce sterowniczej firmy Sauter urządzenia są proste w obsłudze i korzystne cenowo. W
przypadku wersji pod napięciem niezbędny jest dodatkowy siłownik AC.

- Kompaktowy, bardzo dynamiczny Silnik
Synchroniczny Sauter dla napędu
indeksacyjnego
- Hydrauliczny system blokujący
- Znakomita stabilność termiczna
- Indeksacja wysokiej prędkości
- Dostosowany dla średniej wielkości

Dla głowic rewolwerowych linii Orange Sauter opracował system napędu zapewniający jak najkrótszy czas przejścia od "strugania" do "strugania" [ang. from
chip to chip]. Powyższe uzyskano dzięki minimalizacji czasu przestoju w systemie sterowania i dopasowania prędkości indeksacyjnej do zapiętego narzędzia.
Dodatkowa oś CNC przestaje być potrzebna. System sterowania Sauter posiada prosty interfejs, pracuje niezależnie i jest kompatybilny z wszystkimi systemami sterowania urządzeniem. Dla wersji pod napięciem wymaga się dodatkowego siłownika AC.

produkcji
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0.5.480.5…

0.5.473.5…/476…

0.5.493.5…

EK 502

0.5.440…

0.5.433…/436

0.5.435

0.5.434…

Więcej informacji PI 49

Więcej informacji PI 49

Więcej informacji PI 31.2

Więcej informacji PI 42

Więcej informacji PI 43.2

Więcej informacji PI 43.2

Więcej informacji PI 43.2

Więcej informacji PI 57

- Elektromechaniczny system
napędu rotacji i blokady
- Średni czas indeksacji
- System napędu narzędzia Opcja
- Montaż narzędzia osiowy lub
radialny

- Właściwości serii 480
- Napęd narzędzia 473:
bez pozycjonowania wrzeciona
- Napęd narzędzia 476:
z pozycjonowaniem wrzeciona
- Narzędzia są napędzane
indywidualnie
- Montaż narzędzia osiowy

- Właściwości serii 473
- Zintegrowana oś Y

- Kompaktowy samodzielny
system sterowania
- Projekt pod kątem większości
modeli głowic rewolwerowych
- W celu wykonania
i monitorowania wszystkich
funkcji głowicy bez systemu
napędu pod napięciem
- W celu monitorowania
funkcjonowania i statusu
napędów głowic bez systemu
napędu pod napięciem

- Kompaktowy, bardzo dynamiczny
silnik synchroniczny Sauter dla
napędu indeksacyjnego
- Hydrauliczny system blokujący
- Indeksacja wysokiej prędkości
- System napędu narzędzia - opcja
- Montaż narzędzia osiowy lub
radialny

- Właściwości serii 440
- System napędu narzędzia 433:
bez pozycjonowania wrzeciona
- System napędu narzędzia 436:
z pozycjonowaniem wrzeciona
- Narzędzia są napędzane
indywidualnie
- Montaż narzędzia osiowy

- Właściwości serii 440
- Napęd narzędzia z
pozycjonowaniem wrzeciona
- Narzędzia są napędzane
indywidualnie
- Tarcza narzędziowa
zaprojektowana pod kątem
toczenia konwencjonalnego
i wstecznego
- Montaż narzędzia radialny

- Właściwości serii 440
- Narzędzia z interfejsem BMT
- Specjalnie zaprojektowana
obudowa pod kątem toczenia
wstecznego
- Montaż narzędzia radialny
- Narzędzia są napędzane
indywidualnie

09

Red Series
Wysokowydajna
głowica z systemem
pojedynczego
silnika

Direct-Drive
Wysokowydajna
głowica rewolwerowa
z napędem
bezpośrednim

- Bezpośredni napęd z wysoki momentem
zapewnia lepsze usuwanie surowca

Zapewniamy największe prędkości, ekonomicznie i efektywnie. Nasz

- System pojedynczego silnika

Nowoczesna głowica rewolwerowa ze wzmocnioną obudową i zintegrowanym

showstopper: zintegrowaliśmy wyjątkowy wysokowydajny kompaktowy silnik

- Sprzęgło przeciążeniowe pomaga

kołnierzem, co powoduje, że jest szczególnie przystosowana do operacji tocze-

- Prędkość narzędzia do 12 000 obr./min.

bezpośrednio z dyskiem narzędziowym. Narzędzia są napędzane w sposób

zapobiegać uszkodzeniom w przypadku

nia wstecznego. Technologia pojedynczego silnika wykorzystywana na potrze-

- Stabilność termiczna dzięki

bezpośredni. Bez koła zębatego. Bez przekładni. Bez wibracji i niemal bezdź-

kolizji w trakcie indeksacji

by indeksacji i napędu narzędzia zapewnia znakomite osiągi głowicy zarówno

zintegrowanemu chłodzeniu

więcznie. Dla Państwa powyższe oznacza większą prędkość i wydajność.

- Bardzo cicha praca

- Złącze typu Hirth umieszczone blisko

na polu technologicznym jak i ekonomii.

obciążeń ścinających

- Krótki, kompaktowy projekt, oszczędza

- Taka sama wydajność w trakcie toczenia

do 25% miejsca na instalację

konwencjonalnego jak i wstecznego
- Hydrauliczny system blokujący
- Indeksacja wysokiej prędkości
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0.5.437…

0.5.457…

0.5.450

0.5.456

0.5.453

Więcej informacji PI 62

Więcej informacji PI 60

Więcej informacji PI 21.3

Więcej informacji PI 21.3

Więcej informacji PI 31.2

- Właściwości serii 440
- Zintegrowany bezpośredni napęd
narzędzia z tarczą narzędziową
- Prędkości do 12 000 obr./min.
- Narzędzia są napędzane
indywidualnie
- Montaż narzędzia radialny
- Specjalnie zaprojektowana
obudowa pod kątem toczenia
wstecznego
- Bardzo precyzyjny interfejs
Sauter: Na zamówienie

- Napęd indeksacyjny i
narzędziowy
z zintegrowanym silnikiem
- Hydrauliczny system blokujący
- Prędkości do 12 000 obr./min.
- Narzędzia są napędzane
indywidualnie
- Montaż narzędzia radialny
- Specjalnie zaprojektowana
obudowa pod kątem toczenia
wstecznego

- Napęd indeksacyjny i narzędzia
z jednym siłownikiem AC
- Specjalnie zaprojektowana
obudowa pod kątem toczenia
wstecznego
- Napęd narzędzia z
pozycjonowaniem wrzeciona
- Narzędzia są napędzane
indywidualnie
- Hydrauliczny system blokujący
- Montaż narzędzia radialny

- Napęd indeksacyjny i narzędzia
z jednym siłownikiem AC
- Specjalnie zaprojektowana
obudowa pod kątem toczenia
wstecznego
- Napęd narzędzia z
pozycjonowaniem wrzeciona
- Narzędzia są napędzane
indywidualnie
- Hydrauliczny system blokujący
- Montaż narzędzia osiowy

- Właściwości serii 450
- Zintegrowana oś Y
- Narzędzia są napędzane
indywidualnie
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Wysoka wydajność
dla specjalnych
zastosowań

Głowice narzędziowe
na narzędzia dla
urządzeń
wmontowanych
i rotacyjnych

- Optymalne zastosowanie dla cięcia
wymagającego dużych nakładów (pracy)
- Zwiększona wydajność dzięki szybkiej
wymianie oprzyrządowania redundantnego
- Zróżnicowany montaż głowicy
- Szeroki zakres oprzyrządowania
montowanego kołnierzowo
- Wysoka elastyczność i większa strefa

Głowice rewolwerowe na narzędzia typu korona
Super szybkie indeksowanie, dostępne z 4, 6 lub 8 stacjami narzędziowymi i
kształtowane w sposób zapewniający maksymalne odstępy między elementem
obrabianym a oprzyrządowaniem.

- Sztywny projekt pod kątem

Głowica z osią horyzontalną
3 lub więcej pozycji narzędziowych w oprawach osiowych. Ze względu na
uznaną technologię silnika osiągamy najkrótsze czasy od "strugania do strugania" [ang. from chip to chip].

- Idealnie przystosowany pod pręty wiercące

wysokowydajnych zastosowań
- Elektromechaniczny system napędu na
potrzeby indeksacji i zacisku

Głowice rewolwerowe na narzędzia typu head
Nasze głowice typu head są przystosowane do pracy w trudnych warunkach na
pionowych i płaskich łożach tokarek oraz w połączeniu z głowicami typu tarczowego. W szczególności przystosowane są do wykonywania długich nawiertów.
Prosty i niezawodny system napędu elektromechanicznego - indeksacja i blokowanie. Dostępne z kwadratowym, sześciokątnym i ośmiokątnym nośnikiem
narzędzi zgodnym z normą DIN 69881 lub z alternatywnym systemem oprzyrządowania.

cięcia
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0.5.170…

0.5.180…

0.5.934…

0.5.320…

EK 502

0.5.320.1…

Machining unit

Więcej informacji PI 25.3

Więcej informacji PI 61

Więcej informacji PI 25.3

Więcej informacji PI 01

Więcej informacji PI 42

Więcej informacji PI 53

Więcej informacji PI 54

- Napęd indeksacyjny i narzędzia
z jednym siłownikiem AC
- Napęd narzędzia
z pozycjonowaniem wrzeciona
- Akcesoria utrzymujące narzędzie
w konfiguracji 45°
- Narzędzia są napędzane
indywidualnie
- Hydrauliczny system blokujący

- Mały, bardzo dynamiczny silnik
synchroniczny Sauter dla napędu
indeksacyjnego
- Napęd narzędziowy z siłownikiem
AC, wszystkie narzędzia pod
napięciem napędzane są
równocześnie
- Napęd narzędzia
z pozycjonowaniem wrzeciona
- Hydrauliczny system blokujący
- Montaż narzędzia osiowy

- Łożyska wrzeciona w układzie
O lub Tandem O
- Zewn. lub wewn. doprowadzenie
czynnika chłodzącego
- Zapadka ustawienia wrzeciona
w stanie odłączenia
- Interfejs narzędzia dla systemu
zaciskowego HSK

- Głowice typu head z 6, 4 lub 8
pozycjami narzędzi
- Elektromechaniczny system
napędu rotacji i blokady
- Akcesoria do chwytania narzędzi
zgodne z normą DIN 69881

- Kompaktowy samodzielny
system sterowania
- Dostosowanie do większości
modeli głowic rewolwerowych
na narzędzia 0.5.320.0XX,
0.5.473.5XX, 0.5.480.2XX/5XX
- W celu wykonania
i monitorowania wszystkich
funkcji głowicy bez systemu
napędu pod napięciem
- W celu monitorowania
funkcjonowania i statusu
napędów głowic z systemem
napędu pod napięciem

- Głowice typu head z 6, 4 lub 8
pozycjami narzędzi
- Dwukierunkowe indeksowanie
- Elektromechaniczny system
napędu na potrzeby indeksacji
z silnikiem AC
- Elektromechaniczna blokada
z bardzo dynamicznym silnikiem
synchronicznym Sauter i EK 601
- Akcesoria do chwytania narzędzi
zgodne z normą DIN 69881
- Jednostka obrabiająca

- Opcjonalnie oś Y
- Szybka zmiana
oprzyrządowania
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Stół obrotowy
Sauter

Napędzane
wrzeciono
z obracaną
podstawą

- Kompaktowy projekt
- Pozycjonowanie wrzeciona silnika
i podstawy obrotowej
- Liczne funkcje szlifowania nawet
w momencie procesu obracania

Kompletna obróbka w trakcie pojedynczej nastawy zwiększa precyzję i redukuje
czasy przestojów. W tym przypadku idealnym rozwiązaniem jest wrzeciono osi B
wraz z magazynem narzędziowym. Jego możliwości są wyjątkowe w zakresie
zwiększania produktywności poprzez efektywne operacje toczenia i szlifowania
na elementach obrabianych oraz wykonywanie szlifowania nawet w trakcie
procesu obracania. Napędzane wrzeciono o dużej wydajności jest zaprojektowane pod kątem szybkiej i automatycznej zmiany narzędzia. Blokada za pomocą
złącza typu Hirth skutkuje dużą nośnością w trakcie operacji toczenia. Wydajne
wrzeciono jest zintegrowane z osią B, podstawą obrotową przystosowaną do
pracy w trudnych warunkach, co pozwala na bardzo precyzyjne ustawianie w
przedziale 210 stopni za pomocą siłownika AC z naprężonym kołem zębatym.
Dodatkowa blokada uzyskiwana jest za pomocą złącza typu Hirth w przyrostach
co 5 stopni (dokładność powtarzalna +/- 0.0008 mm). Dokładna obróbka
aktualnego obrysu za pomocą systemu pomiarowego w oparciu o bezpośredni
kąt pozycji.

- Hydrauliczny system blokujący
- Kompaktowy projekt

Stoły obrotowe Sauter są w szczególności przystosowane do urządzeń, które
wykonują obróbkę pod wieloma kątami. Mogą być używane z urządzeniami
szlifującymi jako "podstawa" wrzeciona lub elementu obrabianego. Mogą zostać
ustawione pod dowolnym pożądanym kątem a zerowy luz i naprężone koło
zębate w połączeniu z wysoką precyzją osiową i radialną zapewniają pięcio-osiową obróbkę. Kolejną zaletą napędu z naprężonym pasem jest jego wytrzymałość
w trakcie kolizji. Dzięki wykorzystaniu standardowych siłowników stoły mogą
zostać zintegrowane z systemem sterowania NC urządzenia. Możliwe są dowolne pozycje montażowe. Dostępny jest wieloliniowy rotacyjny rozgałęźnik do
transportu czynnika chłodzącego, sprężonego powietrza lub płynu hydraulicznego poprzez stół a linie elektryczne mogą zostać poprowadzone poprzez płytki
wał osiowy.

0.5.052…

0.9.320.032

Więcej informacji PI 46

Więcej informacji PI 52

połączenie w osi X
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- Bardzo dokładne pozycjonowanie

połączenie w osi Y

z wrzecionem

ze stołem
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Wszystko z jednego źródła.
Głowice rewolwerowe na narzędzia
i oprzyrządowanie.

Dwanaście dobrych powodów by wybrać Sauter
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Najwyższa możliwa dokładność rotacyjna
Kwalifikowana powierzchnia odniesienia
dla szybkiego wyrównywania
Optymalne konfiguracje wstępnie
obciążonych łożysk - maksymalna
sztywność
Opatentowany przez Sauter wysokociśnieniowy wewnętrzny system doprowadzania
czynnika chłodzącego, który może
również pracować "na sucho"
Koło zębate wysokiej precyzji zapewniające optymalną moc i wydajność
Laserowo wygrawerowana tabliczka
identyfikacyjna z wszystkimi niezbędnymi
informacjami
Niezależne zewnętrzne podłączenie
czynnika chłodzącego
Opatentowane przez Sauter urządzenie
do wyrównywania wrzeciona "rapid-set",
które minimalizuje (czas) zmianę
narzędzia i czas jego ustawienia
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Opatentowana przez Sauter zapadka nastawy
wrzeciona umożliwiająca szybkie zapięcie
napędu narzędzia - Seria nr 941
Uniwersalny trzpień montażowy (dwu zębowy)
umożliwiający obsługę prawą i lewą ręką
Zewn. podawanie czynnika chłodzącego indywidualne ustawienie
Zagłębiona kołnierzowa nakrętka zaciskowa
zapewnia maksymalną sztywność i optymalną
strefę niepodlegającą zakłóceniom

Wszystkie wrzeciona przed dostawą przechodzą
restrykcyjne testy, włącznie z próbami termicznymi
i monitoringiem w trakcie procesu pracy w celu
zapewnienia gwarantowanej wydajności w
docelowym zakładzie.
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Zawsze pierwszy
wybór
Oprzyrządowanie
Sauter

- Wszystko z jednego źródła - Głowice
rewolwerowe na narzędzia
i oprzyrządowanie
- Indywidualne rozwiązania

Sauter to synonim jakości na całym świecie. Głowice rewolwerowe Sauter to
szybka i precyzyjna produkcja. A gdy dostawcą oprzyrządowania jest Sauter,
dokonałeś optymalnego wyboru. Znamy nasze głowice lepiej od kogokolwiek
innego. Dlatego wraz z nimi opracowujemy idealnie spasowane wrzeciona i
uchwyty na narzędzia - dzięki czemu odnosisz same korzyści. Zdecyduj się na
idealną technologię i najwyższą jakość. Perfekcja z jednego źródła.
Niezależnie od tego, czy rozwiązanie jest standardowe czy indywidualne,
zawsze można na nas liczyć. Naszym celem jest optymalizacja Państwa
procesu produkcji. Bardzo często dzięki zastosowaniu właściwej obróbki
można uzyskać zaskakujące wyniki. Dzięki naszemu dużemu zakresowi
oprzyrządowania obsługujemy szeroki zakres zastosowań.
Na potrzeby indywidualnych projektów opracowujemy specjalne rozwiązania
zgodne z ustalonymi wymogami. Nasze wieloletnie doświadczenie i know-how
powoduje, że jesteśmy kompetentnym partnerem na polu specjalistycznej
obróbki.
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Interfejsy oprzyrządowania dla głowic rewolwerowych na narzędzia marki Sauter

DIN 5480

DIN 5482

DIN 1809

Więcej informacji PI 29.3

Więcej informacji PI 14.2

Więcej informacji PI 48

Z opatentowaną zapadką ustawiającą wrzeciono
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sauter-feinmechanik.com

Sauter Feinmechanik GmbH
Carl-Zeiss-Strasse 7 · 72555 Metzingen · Germany
Phone +49 7123 926-0 · Fax +49 7123 926-190
info @ sauter-feinmechanik.com
Fabryka innowacji Sauter: Świat kręci się wraz z nami.

Oficjalny Dystrybutor w Polsce:
FATPOL TOOLS Sp. z o.o.
ul. Powstania Wielkopolskiego 1, 88-320 Strzelno
Tel. +48 (52) 318 94 07, Fax. +48 (52) 318 38 46
handel@fatpol.pl, www.fatpol.pl

