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SP 430 Y A11 
 je výkonný stroj v provedení s horním suportem, koníkem  a rotačními nástroji. Je 
určen pro univerzální a hospodárné obrábění přírub, hřídelí a součástí z tyče.  Výhodu použití 
rotačních nástrojů oceníme při vrtání a frézování i mimo osu soustružení. Vynikající  kombinace  
výkonu  a přesnosti je  zaručena zkušeností a konstrukčním řešením jednotlivých strojních 
skupin.Aplikace valivého vedení ve všech lineárních osách  a u koníka, umožňuje vyšší opakovanou 
přesnost při obrábění a zároveň  i špičkovou   dynamiku.Velký výkon hlavního pohonu je přenášen 
na vřeteno přes dvojstupňovou převodovku řemenovým náhonem. Stroj je dále vybaven osou „Y“ a 
jako příslušenství i pevnou lunetou na horním vedení.  
 
HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE: 
 Pracovní rozsah  SP430 Y A11 
 Geometrická a pracovní přesnost  ISO 13041 
 Oběžný průměr nad ložem mm 680 
 Oběžný průměr nad příčným suportem  mm 480 
 Maximální obráběný průměr z horní hlavy mm  550 *  
 Maximální doporučený obráběný průměr z horní hlavy mm                          430  
 Max.délka obrobku s obrobenými čely mm                         1100 
 Max.hmotnost dílce včetně upínače-letmo/s koníkem Kg 400 / 800 
Hlavní pohon     
 Přední konec vřetena ( DIN 55026 )  A11  
 Výkon motoru S1/S6-40%  Siemens kW 28 / 42 
 Max. Mk na vřetenu S1/S6-40%  Siemens Nm 1403 / 2106 
 Výkon motoru   S1/S3-60%    Fanuc kW 30 / 37 
 Max. Mk na vřetenu   S1/S3-60%    Fanuc Nm 1308 / 1614 
 Max. otáčky vřetena min-1 3150 
 Počet otáčkových řad   2 
 Max. průchod tyče mm 90 
Náhon osy C   
 Max. Mk na vřetenu S1/S3-40%  Nm 327/500 
 Max. otáčky vřetena  min-1 30 
 Minimální programovatelný inkrement o                         0,001 
Osa X1  - přímé odměřování   
 Kuličkový šroub - průměr / stoupání mm 50 / 15 
 Maximální zdvih stroje  mm 325 
 Rychloposuv m.min-1 30 
 Max. posuvná síla kN 8 
 Přesnost opakovaného najetí dle ČSN ISO 230-2    mm                       0,006 
Osa Z1  - nepřímé odměřování   
 Kuličkový šroub - průměr / stoupání mm 63 / 20 
 Maximální zdvih  mm 1225 
 Rychloposuv m.min-1 30 
 Max. posuvná síla kN 15 
 Přesnost opakovaného najetí dle ČSN ISO 230-2     mm 0,01 
Osa Y1  - nepřímé odměřování   
 Kuličkový šroub - průměr / stoupání mm 63 / 16 
 Max. zdvih mm -80 /+100 
 Rychloposuv m.min-1 25 
 Max. posuvná síla kN 17 
 Přesnost opakovaného najetí dle ČSN ISO 230-2     mm 0,006 
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Horní nástrojová hlava    
 Počet poloh  12 (6 poháněných) 
 Průměr upínacího čepu držáků nástrojů  DIN 69880 mm 50 
 Rozměr nože mm 32 x 25 
 Max.otáčky nástr.vřetena min-1 4000 
 Výkon S1/S3-40% kW 10 / 18 
 Kroutící moment S1/S3-40% Nm 48 / 60 
 Výkon S3-60% Fanuc kW 7,5 
 Kroutící moment max. Fanuc Nm 48 
Koník   
 Kužel  Mo 5 
 Průměr pinoly mm 150 
 Zdvih pinoly mm 160 
 Rozsah  přítlačné síly kN 4 – 24 
Rozměry stroje  s dopravníkem třísek         d x š x v mm 5033 x 2180 x 2264 
Hmotnost stroje  kg 8700 
*  nutno konzultovat s výrobcem stroje dle konkrétní technologie 
PRACOVNÍ  PROSTŘEDÍ: 
Stroj ve standardním provedení je určen pro práci   v dílenském prostředí bez účinků agresivních 
par, nebo plynů a prachových částic, zejména vodivého prachu. Teplota prostředí může  kolísat  
od  +150C do +350C.  Max. relativní vlhkost   vzduchu 80%, max. absolutní vlhkost vzduchu 
15g/m3.Pracovní přesnost dle  " Zápisu o zkoušce přesnosti " se  dosáhne při teplotě  20 ± 30C. 
 
NORMÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE: 

1. nástrojová hlava 
2. programovatelný koník 
3. přímé odměřování v ose X1 
4. upínací válec průchozí  
5. dopravník třísek 
6. nářadí k obsluze 
7. barva EURO 
8. 1x  průvodní dokumentace   
9. průvodní dokumentace subdodávek (pokud součástí průvodní dokumentace jsou Návody k 

obsluze a údržbě jednotlivých komponentů stroje, budou tyto dokumenty dodané 
kupujícímu v českém nebo anglickém jazyce. Jiná jazyková verze Návodů k obsluze a 
údržbě jednotlivých komponentů stroje bude kupujícímu poskytnuta pouze za úplatu, a to 
jen, pokud je tato položka součástí zvláštního příslušenství uvedeného v této příloze) 

10. Ethernet, Flash paměť  (dle typu řídícího systému) 
11. úprava vzduchu (nutný přívod vzduchu ke stroji) 
12. řídící systém, který obsahuje dílenské programování (Shop Turn,Manual Guide,Din Plus) 
 

SP430 Y A11  - osy X1, Z1, Y1, S1/C1/S3                 (prov.s poh.nástroji a osou „Y“) 
X1, Z1,Y1        - lineární osy horního suportu 
S1/ C1           - otáčky hlavního vřetena S1 / rotační osa C1 

S3                 - otáčky  nástrojového vřetena   
 
PODMÍNKY PRO PRÁCI Z TYČE 
Používané tyče:  ČSN 42 65 10.12; .22;  .62 h11   ( tyče rovnané, přímost 0,5/1000mm) 
Pro práci z tyče platí omezení otáček, které je dáno typem podavače, délkou a přímostí tyče. 
 
 


