
     
 

  

 

 

Doosan LYNX 2100B 
- 1 - 

 

 

TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. 
Blanenská 1965 
664 34 Kuřim 
Tel: 00420 541 263 636 
Mob: 00420 777 633 700-2 

 

Technická specifikace stroje  

 

CNC dvouosý soustruh DOOSAN, typ LYNX 2100B 

s řídicím systémem FANUC i-series 

 

Firma DOOSAN vyrábí více než 300 modelů obráběcích strojů a jen v Itálii je jich v provozu přes 

10000. Toto je záruka, že koupit stroj DOOSAN od fy. TECNOTRADE znamená vybrat dobře, protože 

TECNOTRADE je Váš „velký partner pro skvělou budoucnost“. 

 
1. Hlavní charakteristiky a skladba stroje: 

 

Skladba stroje   

Litinové lože se šikmým suportem - pod úhlem  - 30° 

Lineární valivé vedení    

Celková hmotnost (cca) kg 3100 

Rozměr stroje d/š/v mm 2350/1595/1693 

Vřeteno   

Upínání ASA A2-6 

Hydraulické sklíčidlo se třemi čelistmi, průměr mm 210 (8“) 

Sada měkkých čelistí a sada kalených otočných čelistí    

Otáčky vřetena souvisle proměnné ot/min 4500 

Výkon motoru vřetena ( trvale/15 min.) kW 11/15 

Maximální výkon využitelný od otáček ot/min 843.8~1968.8 

Kroutící moment motoru vřetena max. ( trvale/30 min.) Nm 169 

Průměr předního ložiska mm 110 

Průměr otvoru vřetena mm 76 

Vnitřní průměr tažné tyče mm 68 

Zdvihy   

Zdvih v ose X mm 205 



     
 

  

 

 

Doosan LYNX 2100B 
- 2 - 

 

 

TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. 
Blanenská 1965 
664 34 Kuřim 
Tel: 00420 541 263 636 
Mob: 00420 777 633 700-2 

 

Zdvih v ose Z mm 340 

Posuvy   

Rychloposuv v ose X/Z m/min 30/36 

Pracovní posuv v ose X/Z  -lineární interpolace (max.) mm/ot. 500/500 

Průměr kuličkových šroubů X/Z mm 32/32 

Automatická nástrojová hlava   

Automatická nástrojová hlava obousměrná s hydraulickým 
blokováním 

  

Počet míst v nástrojové hlavě ks 12 

Doba indexace s 0,11/0,6 

Průměr kotoučové spojky mm 180 

Rozměry nástrojů pro soustružení/ vrtání mm 25x25/Ø40 

Držáky nástrojů ve standardní výbavě stroje   

Kostka pro držák nástrojů pro vnější obrábění  ks 4 

Prodloužený držák nástrojů pro vnější obrábění  ks 1 

Držák nástrojů pro čelní obrábění ks 1 

Držák stopkových nástrojů ks 6 

Kryt pro uzavření držáku stopkových nástrojů ks 1 

Redukční vložka pro držák stopkových nástrojů ks 1 sada 

Redukční vložka pro držák stopkových nástrojů s vnitřním 
chlazením 

ks 1 sada 

Pracovní rozsah   

Max. oběžný průměr nad ložem mm 600 

Max. oběžný průměr nad suportem mm 400 

Max. průměr soustružení nad ložem mm 350 

Max. délka soustružení se sklíčidlem mm 330 

Max. průměr soustružené tyče mm 65 

Max. hmotnost obrobku bez použití koníku  
(vč. hmotnosti sklíčidla = 12 kg) 

kg 150 

Max. hmotnost obrobku při použití koníku (opce) 
(vč. hmotnosti sklíčidla = 12 kg) 

kg 300 

Standardní příslušenství (v ceně stroje)   

Systém automat. odměřování nástrojů (tlačítko a funkce M)   

Automatické vysokotlaké chlazení nástrojů bar 6 

Nádrž na chladící kapalinu, objem litry 145 

Pásový dopravník třísek s vyústěním na pravé straně   

Hydraulický agregát – chlazení   

Elektrorozvaděč s výměníkem tepla zabudován ve stroji   

Osvětlení pracovního prostoru   

Transformátor   

Návod na obsluhu stroje v češtině     

Prohlášení o shodě s CE normami   

 
 
 
Řídící systém FANUC  i-series 

 
 

 
 

Motory a digitální pohony  C.A. vřetena a jednotlivých os 
FANUC 

Std. 
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Řízené osy X,Z 

Typ obrazovky 10,4“ LCD barevná 

Klávesnice  standard 

EZ Guide standard 

 
 

 

Programovatelný koník, upínání kužel Morse 4  

Sběrací ruka obrobků (Ø65 x L130 mm, hmotnost 3 Kg)(*)  

Pouze elektrická a elektronická příprava pro podavač tyčí SPACE 
SAVER SS2500, který není dodáván fy. TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ 
STROJE 

 

3 - barevná světelná signalizace  

Tool Load Monitor (pracuje s osami X, Z a vřetenem S)  

 
 


