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OBRABIARKI Z CYKLEM OBWODOWYM
I LINIOWYM



Od surowca do wyrobu gotowego — w jednej maszynie

Obrabiarka z przestawnym stołem talerzowym WOLF TSM 280 stanowi wysoko efek-
tywne rozwiązanie dla złożonych procesów produkcyjnych w postaci pojedynczej, 
wyjątkowo uniwersalnej jednostki produkcyjnej. Indywidualne. Kompaktowe. Wysoko 
precyzyjne. Zarówno jeśli chodzi o elementy wyciskane, rury, elementy toczone, 
długie elementy toczone, czy też pręty i pierścienie, obrabiarka TSM 280 gwarantuje 
bezpieczną i ekonomiczną produkcję dla najróżniejszych gałęzi przemysłu.

Użytkownik definiuje swoje wymagania lub udostępnia nam swoje rysunki części. 
Aby zwiększyć produktywność, oferujemy doradztwo w zakresie technik produkcji, 
począwszy od analizy produkcji aż po indywidualny projekt maszyny. Zapraszamy do 
kontaktu z nami. 

Indywidualne procesy produkcyjne

|  Elementy wyciskane |  Rury |  Elementy toczone |  Elementy toczone wzdłużnie |  Pręty |  Pierścienie 

 Motoryzacja
 Budowa maszyn 

i aparatury
 Elektrotechnika
 Technika montażu
 Lotnictwo i kosmonautyka
 Technika medyczna
 Hydraulika / pneumatyka
 Przemysł zegarmistrzowski i 

wiele innych.



Maszyna „all-in-one”

Urządzenie TSM 280 pracuje na zasadzie cyklu 
obwodowego i jest specjalnie zaprojektowana do produkcji 
części dla średnich i dużych wielkości serii (od 10 tys. do 
15 mln części). Dzięki szerokiemu zakresowi zastosowań, 
możliwości stosowania z różnych metod obróbki, jak 
również bezstopniowej regulacji wszystkich wrzecion, 
obrabiarka TSM 280 może zastąpić wiele maszyn, 
zajmując przy tym niewiele miejsca..

|   Mała, ale zdolna. Obrabiarka TSM 280 jest skonstruowana w pełni 
kompaktowo i funkcjonalnie. Może być transportowana w całości - 
odpadają pracochłonne czynności montażowe i instalacyjne.



Dwustronna, równoczesna obróbka z 
użyciem nawet 15 narzędzi. Central-
nym elementem obrabiarki TSM 280 
jest ustawiony pionowo pośrodku 
talerzowy stół zaciskowy z 8 lub 16 
sterowanymi hydraulicznie uchwy-
tami narzędzi.
Sterowanie jednostek obrabiających 
odbywa się standardowo mechani-
cznie i/lub alternatywnie za pomocą 
osi CNC.

Adaptowalne jednostki

 wrzeciona wiertarskie i tokarskie
 jednostki gwintujące
 jednostki do toczenia
 poprzecznego
 jednostki frezarskie
 jednostki do wiercenia 

poprzecznego
 jednostki do wytłaczania 

i prasowania
 urządzenia pomiarowe i kontrolne
 jednostki specjalne

Różnorodna, równoczesna obróbka. Skrócone czasy dodatkowe: 

Cięcie FrezowanieToczenie Wiercenie

Rozwiercanie NacinanieGładzenie Montaz

Toczenie poprzeczne Formowanie gwintówRadełkowanie Gwintowanie

Wytłaczanie/tłoczenie Kontrola/pomiarWiercenie Podawanie/odbieranie



Indywidualne. Kompaktowe. Wysoko precyzyjne.

Modułowa konstrukcja urządzenia TSM 280 umożliwia indywidualne kształtowanie 
procesu, zarówno specjalnie tylko dla jednego produktu lub całej rodziny produktów. 
Liczne agregaty dodatkowe umożliwiają wdrażanie nowych procesów.
Krótki czas przygotowania maszyny i bardzo dobry dostęp do narzędzi podczas ich 
wymiany umożliwia produkowanie różnych obrabianych elementów na jednej i tej samej 
maszynie. Wartości posuwów, prędkości obrotowych wrzecion, a tym samym i czasów 
poszczególnych cykli dla wytwarzanych elementów są regulowane bezstopniowo.

TSM 280 – zestawienie zalet

Budowa maszyny
 Modułowy i kompaktowy model bazowy
 Bardzo solidna konstrukcja spawana
 Trzypunktowe podparcie zapewniające stabilnośc
 Pionowy talerz w różnych wersjach
 System mechatroniczny: układ elektryczny, 

hydrauliczny, pneumatyczny
 Szafa sterownicza zamontowana przy maszynie

Sterowanie
 Do wyboru sterownik PLC lub sterowanie numeryczne CNC
 Bardzo łatwa obsługa
 Opcja nadzorowania narzędzi

Produkcja
 Możliwa równoczesna dwustronna obróbka
 2 – 120 części na minute
 Zestawy uchwytów o różnej średnicy

TSM 280 – czysta efektywnośc

 Prosta wymiana osprzętu i narzędzi
 Dostępna wersja podwójna (z podwójnym doprowadzaniem)
 Wariant LS umożliwiający obróbkę wzdłużna  

(zastępuje tokarkę do toczenia wzdłużnego)
 Wysokiej jakości powierzchnie

Instalacja / transport
 Ekonomiczna wysyłka w postaci pojedynczej jednost-

ki, np. w celu zmiany osprzętu lub naprawy
 Niekłopotliwe przenoszenie za pomocą wózka widłowego
 Wbudowana szafa sterownicza pozwala wyeliminować 

pracochłonne czynności montażowe i instalacyjne
 Odłączyć, zapakować, przetransportować, podłączyć 

- działa

Konserwacja
 Opcjonalne zestawy do konserwacji
 Opcjonalny modem do zdalnego dozorowania



(2)

(4)

(3) (1)

(5)

(1)  Bęben na materiał.
Dla pierścieni. Dostępne są różne bębny pionowe i 
poziome. Opcjonalnie również z napędem elektrycznym 
umożliwiającym automatyczne odwijanie materiału na 
pierścień.

(2)  Układ wprowadzający.
Dla pierścieni. Umożliwia wprowadzenie początku 
materiału i ustawienie mechanizmu kierunkowego.

(3)  Mechanizm kierunkowy dla pierścieni.
Dostępne są różne mechanizmy kierunkowe
(statyczne lub obrotowe).

Doprowadzanie materiału – opcje i możliwości

(4)  Magazynek załadowczy dla prętów.
Specjalny do szybkiej obróbki prętów. Zapewnia 
niewielkie pozostałości długości pręta. Aby zredukować 
konieczność uzupełniania przy większych średnicach 
materiału, istnieje możliwość zamówienia również 
podajników obsługujących wiązki.

(5)  Przenośnik wychylny / schodkowy.
Rozmaite systemy doprowadzania do obróbki 
wykończeniowej części. Wychylne misy załadowcze 
na maszynie. Przenośnik schodkowy z boku lub z tyłu 
maszyny.



Dane techniczne obrabiarki TSM

Przekrój materiału TSM 280 TSM 280 L TSM 280 LS

Pierścienie do 13 mm

Pręty do 26 mm do 26 (30) mm do 26 (30) mm

Długość części do 80 mm do 200 mm do 270 mm

Stół talerzowy zaciskowy

Ilość uchwytów zaciskowych 8 8 (16) 16

Zaciskanie części hydraulicznie

Siła zaciskania do 25 kN

Liczba jednostek obrabiających do 15 szt. do 15 szt. do 14 szt.

Posuw mechaniczny · hydrauliczny · ze sterowaniem CNC

Drogi robocze

mechaniczne do 35 mm

hydrauliczne / ze sterowaniem CNC do 40 (80) mm
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Wolf Maschinenbau AG
Wilhelm-Maybach-Str. 2
74336 Brackenheim-Hausen
Tel: +49 (0)7135-93 6 98-0
Fax: +49 (0)7135-93 6 98-66
info@wolf-maschinenbau.com
www. wolf-maschinenbau.com

Firma WOLF projektuje, produkuje i sprzedaje rozwiązania technologiczne oparte o 
zasadę cyklu obwodowego.Będąc aktywnym na całym świecie pionierem w zakresie 
obrabiarek z przestawnym stołem talerzowym, oferujemy wdrażanie indywidualnych 
procesów z użyciem jednej maszyny — dla zapewnienia efektywnej i wysoko precyzyjnej 
obróbki końcowej elementów wyciskanych, toczonych, elementów z rur lub litego 
materiału. Dzięki własnej działalności badawczo-rozwojowej, nieprzerwanie dążymy 
do optymalizacji naszych produktów z korzyścią dla naszych klientów.

Z tego powodu od samego początku pielęgnujemy otwarte i uczciwe partnerstwo, 
bazujące na najwyższej profesjonalnej kompetencji. Analizujemy Państwa produkcję, 
części, wskazujemy potencjały oszczędności i udzielamy odpowiedzi na Państwa istotne 
pytania. Towarzyszymy naszym klientom począwszy od pierwszej porady aż po 
zalecenia dotyczące procesów i narzędzi. Jeśli chodzi o prace serwisowe lub przeróbki 
maszyn, do Państwa dyspozycji jest nasz kompetentny zespół.

OBRABIARKI Z CYKLEM OBWODOWYM 
I LINIOWYM

Pionierski duch w służbie większej efektywności i precyzji


