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NARZĘDZIA WYTACZARSKIE

Poz.

Nazwa

Zastosowanie

Uniwersalne głowice

Wytaczanie otworów
cylindrycznych, planowanie,
wytaczanie stoŜków

1
wytaczarskie
2

Wysoko – precyzyjne głowice Wysokoprecyzyjne wytaczanie
otworów cylindrycznych
wytaczarskie

Strona
3-7

8

Nastawne głowice
3

Wytaczanie otworów cylindrycznych

9

WyposaŜenie specjalne głowic

10

wytaczarskie
Zestawy narzędzi do
4
głowic wytaczarskich
5

Wymienne chwyty stoŜkowe

WyposaŜenie specjalne głowic

11

6

Modułowe systemy
wytaczarskie

Wytaczanie w zakresie średnic od
105 do 605 mm w tolerancji IT7

12
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1. Uniwersalne głowice wytaczarskie – Vhu
Opis:
5 - sprzęgło
6 - pierścień
27- sanie
34 – śruba mikrometryczna
41 - ślimak ze skalą
46 - korpus
50 – pręt wyłączający
K – chwyt stoŜkowy

Podstawowe dane techniczne
Vhu
Ruch sań
Średnica planowana
Średnica wytaczana

max.(mm)

Posuw automatyczny

(mm obr-1)

Szybki posuw ręczny
Dokładność nastawienia
Średnica otworu mocującego
Masa głowicy / zestawu

(mm obr-1)

Chwyt stoŜkowy
Wymiary skrzynki drewnianej

max.(mm)
max.(mm)

36
36
230
225
0,02
0,04
0,06

56
56
320
360

80
80
380
410

110
110
430
450

125
125
610
650

160
160
690
720

0,05 – 0,10 – 0,15 – 0,20
3

4

1 DZIAŁKA=0,01MM/φ
dH8 (mm)

16

(kg)

2,1
5,3

25

VK

VK360

VK800, VK801

VK801

(mm)

320x
270x
85

490 x 350 x 165

540 x 380 x
170

7,5
18,6

8,1
19,0

32
8,4
19,5

12,4
33,0

13,8
34,3
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Głowica wytaczarska Vhu – znacznie zwiększa moŜliwości wytaczarek, wiertarek i frezarek.
Głowice te są odpowiednie do precyzyjnego wytaczania otworów cylindrycznych oraz do
obróbki zewnętrznych powierzchni cylindrycznych. Głowice Vhu za pomocą automatycznego
posuwu sań umoŜliwiają planowanie, planowanie od spodu i obróbkę powierzchni stoŜkowych.
Posuw ten jest nastawialny w czech lub czterech stopniach i jest zatrzymywany poprzez
ustawienie ząbka przez sprzęgło kołkowe. Posuw jest przenoszony z obrotowego ruchu głowicy.
JeŜeli nastawiany jest jeden z posuwów, to kołek sprzęgła jest wsunięty i pierścień wyłączający
jest przytrzymywany poprzez pręt. Śruba mikrometryczna (34) umoŜliwia szybkie nastawienie
sań, natomiast ślimak z podziałką uŜywany jest do precyzyjnego nastawienia głowicy.
(1 podziałka = przesuw sań o 0,005 mm)
Głowice te dostarczane są wraz z podstawowym wyposaŜeniem w drewnianych skrzynkach.
Chwyt stoŜkowy jest wymienialny i nie wchodzi w skład wyposaŜenia podstawowego. W
związku z tym konieczne jest zamówienie chwytu jako część specjalną.
Głowice wytaczarskie Vhu110 / Vhu160 są modyfikacjami głowic podstawowych odpowiednio
Vhu80 / Vhu 125. Mają one wydłuŜone sanie i śruby mikrometryczne.

Podstawowe wymiary
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Podstawowe operacje wykonywane głowicami Vhu

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wytaczanie
Planowanie
Wewnętrzne rowkowanie
Zewnętrzne rowkowanie
Planowanie od spodu
Obróbka zewnętrznych powierzchni walcowych
Wytaczanie otworów stoŜkowych
Obróbka stoŜków zewnętrznych
Nacinanie gwintu

5

6

WyposaŜenie podstawowe głowic Vhu

7

Podział na poszczególne części głowic Vhu
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2. Głowice precyzyjne – Vh
Precyzyjne głowice wytaczarskie są
stosowane do precyzyjnego wytaczania
otworów cylindrycznych w całym
zakresie średnic. Dokładność nastawienia
wytaczanych średnic pochodzi od śruby
dyferencyjnej i dodatkowej okrągłej
nakrętki. Nakrętka jest niesiona przez
śrubę i wtedy obracają się one wspólnie –
poz.1 dla wstępnego nastawienia, lub
nakrętka kręci się na śrubie – poz.2 dla
dokładnego nastawienia. W takim
przypadku, nakrętka jest zablokowana
poprzez wkręcenie śruby nr 10.
Głowice
te
dostarczane
są
z
podstawowym
wyposaŜeniem
w
drewnianych
skrzynkach.
Chwyt
stoŜkowy jest wymienialny i nie wchodzi
w skład wyposaŜenia podstawowego.
Chwyt stoŜkowy musi być zamówiony
jako osobna część.

Dokładność nastawienia

Dane techniczne
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3. Głowice nastawne – Vhs
Nastawne głowice wytaczarskie są
stosowane
do
precyzyjnego
wytaczania otworów cylindrycznych
na wytaczarkach lub na innych
obrabiarkach. Chwyt stoŜkowy jest
niewymienialny
i
stanowi
nieodłączną część korpusu. Otwory
mocujące w saniach są okrągłe lub
łączone do mocowania okrągłych lub
kwadratowych trzonków. Głowice są
dostarczane z wyposaŜeniem w
drewnianych skrzynkach. Zakres
pracy tych głowic podaje ich
oznaczenie.
(Vhs 5-50 dmin=5mm, dmax=50mm)

Dokładność nastawienia

Dane techniczne
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4. Zestawy narzędzi płytkami wymiennymi

Zestawy te dostarczane są jako specjalne wyposaŜenie głowic Vhu, Vhs i głowic
precyzyjnych. Poszczególne zestawy róŜnią się między sobą średnicą trzonka noŜa.
Narzędzia te dostarczane są w drewnianych skrzynkach z płytkami wymiennymi,
śrubami mocującymi i śrubokrętem.
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5. Wymienne chwyty stoŜkowe
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6. Modułowe systemy wytaczarskie
Zestawy te umoŜliwiają wytaczanie w zakresie średnic od 105 do 605 mm w tolerancji IT7.

Dane techniczne

MoŜliwość zestawienia
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