
Narzędzia - nowoczesność i unikalna jakość
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Z jednego źródła -  

Głowice rewolwerowe na narzędzia 
i oprzyrządowanie Sauter
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Dwanaście dobrych powodów by wybrać Sauter
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Sauter – synonim jakości

Sauter jest znany w świecie jako produ-
cent najwyższej klasy głowic rewolwero-
wych na narzędzia. 

W celu uzupełnienia swojej oferty 
produkujemy także uchwyty na narzędzia
i wrzeciona. Dekady doświadczeń i nasza 
wiedza gwarantują znakomitą jakość i 
najnowszą technologię naszej produkcji.  
Nie musisz się zgadzać na kompromisy w 
zakresie swoich działań produkcyjnych. 
Dysponujemy optymalnymi rozwiązaniami 
dostosowanymi do twoich potrzeb; ich 
opracowaniem zajmiemy się wspólnie.

Najwyższa możliwa dokładność rotacyjna
Kwalifikowana powierzchnia odniesienia 
dla szybkiego wyrównywania
Optymalne konfiguracje wstępnie 
obciążonych łożysk - maksymalna 
sztywność
Opatentowany przez Sauter wysokociśnie-
niowy wewnętrzny system doprowadzania 
czynnika chłodzącego, który może 
również pracować "na sucho"
Koło zębate wysokiej precyzji zapewniają-
ce 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

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.



Oprzyrządowanie do montażu radialnego 
prawo/lewo/uniwersalnie dla wrzecion
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Drugie wrzeciono

Zacisk na dole 
(system ząbków na dole)

Wrzeciono główne

Zacisk na górze 
(system ząbków na górze)
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Oprzyrządowanie montowane osiowo
oznaczenie prawo/lewo dla wrzecion

Konik

Proste wrzeciono
(obróbka osiowa)

Wrzeciono 90° 
(obróbka radialna) 
›prawo‹

Wrzeciono główne

Wrzeciono 90° 
(obróbka radialna) 
›lewo‹

Proste wrzeciono
(obróbka osiowa)

right

left

Oznaczenie narzędzia
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 DIN 5480
 Więcej informacji PI 29.3  
 

 

 DIN 5482
 Więcej informacji PI 14.2  
 

 DIN 1809
 Więcej informacji PI 48  
 

Od urządzeń 
standardowych 
po specjalne 
oprzyrządowanie
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Interfejsy oprzyrządowania dla głowic rewolwerowych na narzędzia marki Sauter

Oprzyrządowanie Sauter - zawsze pierwszy wybór

Głowice rewolwerowe na narzędzia są podstawą szybkiej i precyzyjnej produk-
cji. 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.



 Sauter alignment device

 

 Trifix®

 

Systemy 
wyrównywania
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VDI  
Standard

Wysoka
precyzja

Oprzyrzadowanie
do frezowania o wysokiej

wydajnosci skrawania

Alternatywa od Sauter-a

Co raz częściej na pierwszy plan wychodzi kwestia czasu redukcji nastawy. 
Klasyczny interfejs VDI ulega znacznej poprawie dzięki opatentowanemu przez 
Sauter urządzeniu wyrównującemu "rapid set". Znacząco wzrasta dokładność 
zmiany narzędzia dzięki bardzo precyzyjnemu interfejsowi Trifix®. Optymalizu-
jesz swój proces dzięki urządzeniom wyrównującym marki Sauter.

- Dokładność powtarzalna 
  mniejsza niż 0,02 mm
  mierzona na powierzchni 
  odniesienia
- Obsługa jedną ręką
- Doskonałe właściwości w 
  zakresie wyrównywania

- Dokładność powtarzalna mniejsza niż 6 μm
  z projekcją 200 mm
- Dokładność powtarzalna od jednej stacji do
  drugiej (0,01 mm)
- Kompletnie ustawione oprzyrządowanie i 
  uchwyty narzędziowe
- Wytrzymałe wrzeciona i uchwyty 
  narzędziowe z dodatkowymi śrubami do 
  montażu na sztywno
- Można korzystać z istniejącego standardu 
  VDI-Tooling



 Modifix ®  Solidfix®  SAUTER CAPTO™  HSK

Modułowe systemy
szybkiej wymiany
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Dla każdego zastosowania

Dzięki różnym systemom szybkiej wymiany firmy Sauter można dostosować 
każde rozwiązanie do indywidualnych potrzeb. Dzięki ustawieniu przystawek i 
oprzyrządowania na zewnątrz urządzenia, można wykonywać szybkie zmiany 
bez pojedynczego wyrównywania i unikając niepotrzebnych przestojów 
urządzenia. Zalety i zyski płynące z naszych systemów szybkiej wymiany.

- Zawsze elastyczny, standardowa 
  obróbka z imadłem kołnierzowym 
  lub elementami modułowymi
- Szybka wymiana przystawek za 
  pomocą narzędzi fabrycznych
- Indywidualnie stosowane 
  przystawki

- Ekstremalnie prosta obsługa 
  dzięki możliwości pracy jedną 
  ręką i bez specjalnych narzędzi
- Blokada wyrzutu dzięki 
  bagnetowemu uchwytowi
- Najwyższa dokładność 
  koncentryczna i powtarzalna
- Kompaktowy design z minimalną 
  odległością do łożysk, 
  zapewniający maks. sztywność

- Interfejs zgodny z normą 
  ISO 26623
- Ekstremalna stabilność 
  i sztywność
- Kompaktowy design
- Łatwa obsługa

- Interfejs zgodny z DIN 69063 C
- Wysoka sztywność, dokładność 
  powtarzalna i dokładność 
  wymiany narzędzi
- Łatwość obsługi bez specjalnych 
  narzędzi
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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


