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obrabiarki z cyklem obwodowym firmy Wolf maschinenbau 
ag o szerokim spektrum zastosowań stanowią doskonałe roz-
wiązanie pozwalające na optymalizację kosztów produkcji, ko-
nieczną ze względu na rosnący poziom konkurencji w branży bu-
dowy maszyn. maszyny wyposażone w najnowsze rozwiązania 
i rozmaite możliwości modyfikacji przyczyniają się do oszczęd-
ności materiału, redukcji czasu obróbki i przestoju maszyny, a tym 
samym wpływają na wzrost wydajności.

Jedną z nieocenionych zalet obrabiarek z cyklem obwodo-
wym firmy Wolf maschinenbau jest możliwość optymalnego 
wykorzystania materiału pręta, przejawiająca się w dążeniu do 
minimalizowania długości nieobrobionych końcówek dostar-
czanego surowca. Jest to możliwe dzięki połączeniu działania 
mechanicznego systemu wsuwania oraz systemu oddzielania 
przez cięcie piłą. możliwość zastosowania podajnika na ma-
teriał w zwoju z prostownicą jako surowca w procesie obróbki 
gwarantuje najwyższą efektywność maszyny i wykorzystanie 
materiału. Zastosowanie systemu podwójnego doprowadzania 
materiału pozwala na jednoczesną obróbkę dwóch detali i po-
dwojenie ilości sztuk produkowanych w ciągu minuty. 

obrabiarki Wolf oferują innowacyjne systemy, w tym także 
specjalny system pomiaru długości i średnicy elementu. po-
zwala on na już wdrożoną w proces produkcji 100% kontrolę 
jakości.

Kompaktowa i modułowa budowa obrabiarek z cyklem ob-
wodowym umożliwia szybkie i elastyczne dopasowanie do wy-
twarzania rozmaitych detali. produkcja części możliwa jest 
jednocześnie nawet na 15 niezależnych stanowiskach obróbki. 
szczególnie istotne jest tu zastosowanie innowacyjnych tale-
rzy zaciskowych pozwalających na zastosowanie odpowied-

niej siły napięcia i bezpieczne zamocowanie elementów. 
W przypadku potrzeby przezbrojenia maszyny do obrób-
ki elementu o innej średnicy poszczególne moduły syste-
mu naprężeń i talerzy zaciskowych mogą zostać szybko 
i bezproblemowo wymienione. 

firma Wolf maschinenbau oferuje także obrabiarki 
z opcją pozwalającą na jednoczesną obróbkę dwóch ele-
mentów. opcja ta umożliwia uzyskanie wydajności się-
gającej 120 części na minutę.

obrabiarki z cyklem obwodowym firmy Wolf ma-
schinenbau zapewniają szybką, precyzyjną i innowa-
cyjną obróbkę elementów toczonych co wpływa bardzo 
korzystnie na możliwość obniżenia kosztów produkcji 
i optymalne wykorzystanie materiałów!
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TSM 280
obrabiarka z przestawnym stołem talerzowym

alternatywna produkcja 

części toczonych
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części z prętów:
fi 4 -26 mm, długość 1 - 270 mm

części wyciskane, części przet-
warzane końcowo: fi do 30 mm

części z materiału w szpulach:
fi 1 - 13 mm, długość 1 - 270 mm
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