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As a part of the “2012 TOSday 
Customers' Day”, which will take pla-
ce at the Company site on Wednes-
day, June 20th, 2012, TOS VARNS-
DORF a.s. will introduce its complete 
manufacturing programme and will 
conduct several selected technolo-
gical demonstrations on machines of 
their own production.

Předváděná technologie

Technology presentation

Společnost TOS VARNSDORF 
a.s. na svém Zákaznickém dnu 
TOSday 2012, který proběhne v are-
álu firmy ve středu 20. června 2012,

The guests, divided into groups 
and accompanied by guides, will see 
all workshops, will be shown the ma-
nufacturing programme a will be able 
to see the entire manufacturing faci-
lity, including its assembly halls. The 
following technologies, shown on fi-
ve machines made by the Company, 
will be demonstrated:

svým hostům kompletně představí 
svůj výrobní program a předvede 
několik vybraných technologických 
ukázek na strojích vlastní výroby.

Hosté ve skupinách s průvodci 
projdou všechny dílny, budou sezná-
meni s výrobním programem a pro-
hlédnou si kompletní výrobní zázemí 
včetně montážních hal. Na pěti stro-
jích z produkce společnosti budou 
předváděny následující technologie:

(A) dvojice vodorovných frézovacích a vyvrtávacích strojů WRD 150 DUO

(A) WRD 150 DUO pair of horizontal milling and boring machines 

dílce pro větrnou elektrárnu a obrá-
bění lože obráběcího stroje dvěma 
vřeteny současně. Předváděcí dílec 
je z GG25 litiny, v ukázkách jsou 
předváděny technologické operace:

1. 2 stroje společně – automatické 
najetí sondou a kalibrace polohy 
na kouli

2. frézování drážky frézou Plunger 
42F F 2330 s využitím frézovací 
hlavy HUI 50

3. výkonové frézování spirálovou 
válcovou frézou Helix

4. čelní frézování drážky kruhovou 
interpolací

Parameters of the WRD 150 Z1 
machine: column transverse travel  
X = 16,000 mm, headstock vertical 
travel Y = 4,000 mm, S 25 additional 
rotary table with a 2,500 x 3,000 mm 
clamping surface.

Parameters of the WRD 150 Z2 
machine: column transverse travel
X = 8,000 mm, headstock vertical 
travel Y = 4,000 mm, UD 4 clamping 
desks with total dimensions of 2,200 
x 7,500 mm.

Tools supplier at this station is 
MAPAL CZ, s.r.o.

At this technological workplace, 
machining of the part designed for 
wind power plants and bed machi-
ning carried out simultaneously by 
two milling spindles will be demon-
strated. The part used for the demon-
stration is made of GG25 cast-iron; 
the following technological opera-
tions will be shown as a part of this 
demonstration:

1. 2 machines together – automatic 
start-up by using a sensor and 
position calibration on the sphe-
re

2. Slot milling by the Plunger 42F F 
2330 milling machine, utilizing 
the HUI 50 miling head

3. Power milling, using the Helix cy-
lindrical milling cutter

4. Face milling of grooves, using in-
terpolation

Parametry stroje WRD 150 Z1 
jsou: příčné přestavení stojanu X = 
16 000 mm, svislé přestavení vřete-
níku Y = 4 000 mm, přídavný stůl
S 25 s upínací plochou 2500 x 3000 
mm.

Parametry stroje WRD 150 Z2 
jsou: příčné přestavení stojanu X =
8 000 mm, svislé přestavení vřete-
níku Y = 4 000 mm, upínací desky 
UD 4 celkem 2200 x 7500 mm.

Dodavatelem nástrojů na tomto 
stanovišti je firma MAPAL CZ, s.r.o.

Na tomto technologickém praco-
višti je připravena ukázka obrábění

A

(B) obráběcí centrum TOStec VARIA

(B) TOStec VARIA machining centre

Parametry stroje: vřeteník s inte-
grovanou vidlicovou frézovací hla-
vou HV2/V, svislé přestavení vře-
teníku Y = 2 500 mm, podélné pře-
stavení stojanu Z = 1 800 mm, příčné 
přestavení stolu X = 4 000 mm, upí-
nací plocha stolu = 1 800 x 2 200 mm.

Dodavatelem nástrojů na tomto 
stanovišti je firma Seco Tools CZ, 
s.r.o.

Na tomto stroji je předváděna 
technologie na materiálu ocel 
14.220, konkrétně to je simulace 
souvislého obrábění v pěti osách 
hlavou HV2/V. Nástroj drží směr 
normali k ploše – toroidní fréza D32 
S R6 – operace předdokončování.

Machine parameters: spindle 
with integrated a HV2/V fork milling 
head, headstock vertical travel Y = 
2,500 mm, column longitudinal travel 
Z = 1,800 mm, transverse table travel 
X = 4,000 mm, 1,800 x 2,200 mm ta-
ble clamping surface.

Tools supplier at this station is 
Seco Tools CZ, s.r.o. 

Steel grade 14.220 will be used 
for demonstrating technology of this 
machine; specifically, the demon-
stration will simulate continuous ma-
chining carried out by the HV2/V 
head along five axis. The tool keeps 
“normali” direction in relation to the 
surface – D32 S R6 toroidal milling 
cutter – pre-completion operation.

B
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(C) obráběcí centrum TOStec PRIMA

(C) TOStec PRIMA machining centre

Parametry stroje: vřeteník s vý-
suvným vřetenem, průměr pracovní-
ho vřetena = 100 mm, výsuv pracov-
ního vřetena W = 500 mm, svislé 
přestavení vřeteníku Y = 1 300 mm, 
podélné přestavení stojanu Z = 1 250 
mm, příčné přestavení X = 2 000 
mm. Stroj je vybaven čtyřmi pale-
tami, každá s upínací plochou 1 000 
x 1 250 mm.

Na tomto stroji je předváděn 
bezobslužný provoz s využitím pale-
tového systému. Na jednotlivých pa-
letách jsou upnuty a střídavě obrá-
běny tyto dílce: paleta 1 – konzola 
otočná, paleta 2 – obrobek lícní des-
ka LD 650, paleta 3 – konzola otoč-
ná, paleta 4 –  řetězové kolo automa-
tické výměny nástrojů. 

Machine parameters: headstock 
with a traveling spindle, work spindle 
diameter = 100 mm, work spindle 
stroke W = 500 mm, headstock 
vertical travel Y = 1,300 mm, column 
longitudinal travel Z = 1,250 mm, 
transverse travel X = 2,000 mm. The 
machine is equipped with four pal-
lets, each of them with a clamping 
surface of 1,000 x 1,250 mm.

Unattended operation with the 
use of the pallet system will be de-
monstrated on this machine. The 
following parts will be clamped and 
alternatively machined on the indivi-
dual palettes: pallet 1 – turning con-
sole, pallet 2 - LD 650 facing head, 
pallet 3 – turning console, pallet 4 – 
automatic tool change sprocket. 

C

(D) vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj deskový WRD 130 Q

(D) WRD 130 Q floor type horizontal milling and boring machine 

Základní parametry stroje: prů-
měr pracovního vřetena = 130 mm, 
příčné přestavení stojanu X = 10 000 
mm, svislé přestavení vřeteníku Y = 
3 500 mm, výsuv smykadla Z = 1 000 
mm, výsuv pracovního vřetena W = 
700 mm, upínací plocha stolu = 2 000 
x 2 500 mm.

Dodavatelem nástrojů na tomto 
stanovišti je firma SANDVIK-CZ, 
s.r.o.

Na obrobku korpus ventilu PA – 
700.080.01 je předváděna tato tech-
nologie:

1. demonstrace obrábění korpusu 
ventilu s lícní deskou LD 650

2. nástroje upnuté v systému Capto
3. dosažené drsnosti ploch Ra 0,8 

– 1,6
4. obrábění průměrů D 696,6/ D 

748,2/ D 940h11/ D948h11
5. obrábění nerezového návaru

Obrobek je z materiálu Autrod 
OK 16.95, P355 NL2+H (nerezový 
návar). Při operaci je použita lícní 
deska LD 650 se speciálně vyrobe-
nou konzolou.

Basic machine parameters: 
work spindle diameter = 130 mm, co-
lumn transverse travel X = 10,000 
mm, headstock vertical travel Y = 
3,500 mm, RAM travel Z = 1,000 mm, 
work spindle stroke W = 700 mm, 
rotary table clamping surface of 
2,000 x 2,500 mm.

Tools supplier at this station is 
SANDVIK-CZ, s.r.o.

The following technology will be 
demonstrated on the PA – 700.080. 
01 valve corpus workpiece:

1. Machining of a valve corpus 
workpiece with the LD 650 fa-
cing head

2. Tools clamped in the Capto sys-
tem

3. Achieved surface roughness of 
Ra 0.8 – 1.6

4. Machining diameters of D 696,6/ 
D 748,2/ D 940h11/ D948h11

5. Machining of stainless weld de-
posits

The workpiece is made of Autrod 
OK 16.95, P355 NL2+H (stainless 
steel weld deposit). LD 650 facing 
head with a specially made console 
will be used for this operation. 

D
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(E) vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj WHQ 13 CNC

(E) WHQ 13 CNC horizontal milling and boring machine

Machine parameters: work spin-
dle diameter = 100 mm, table trans-
verse travel X = 3,500 mm, head-
stock vertical travel Y = 2,500 mm, 
solumn longitudinal travel Z = 1,250 
mm, work spindle stroke W = 800 
mm.

Tools supplier at this station is 
ISCAR-CR s.r.o. and INGERSOLL.

Ø 1,500 x 50 semi-finished pro-
duct made of the 11523 grade steel 
will be used for this demonstration, 
which will show boring and machi-
ning of a pipe wall.

Here is the description of the ma-
chining process for better under-
standing: boring 6x 16 dia through 
(polar openings at 4°); milling by fi-
nishing cutter, cross width of = 72, 
depth of 0.02 mm; boring 3x reces-
ses of 16 dia to 24 dia, depth 10; 
milling 1x recess of 24 dia to 30 sq.; 
boring 1x 24 dia through. As a prepa-
ration, the part was premilled to 
1,500 mm dia, its front was cleaned, 
openings for clamping to an try-
square were drilled at the edges; 8-
mm wide grooves were milled in a 
cross configuration (relief for the 80 
dia milling machine) and one triangu-
lar field of 16 dia openings was pre-
bored.

Parametry stroje: průměr pra-
covního vřetena = 100 mm, příčné 
přestavení stolu X = 3 500 mm, svislé 
přestavení vřeteníku Y = 2 500 mm, 
podélné přestavení stojanu Z = 1 250 
mm, výsuv pracovního vřetena W = 
800 mm.

Dodavatelem nástrojů na tomto 
stanovišti je firma ISCAR-ČR s.r.o. a 
INGERSOLL.

Při předvádění technologie je 
použit polotovar výpalek pr. 1500 x 
50 ocel 11523, je předváděno vrtání 
a frézování trubkovnice.

Pro větší představu uvádíme po-
pis obrábění: vrtat 6x pr. 16 skrz 
(polární otvory po 4°); frézovat hla-
dící frézou kříž š = 72, hl. 0,02 mm; 
vrtat 3x zahloubení u pr. 16 na pr. 24 
hl. 10; rozfrézovat 1x zahloubení pr. 
24 na 30; vrtat 1x pr. 24 skrz. Při pří-
pravě byl dílec ofrézován na pr. 1 500 
mm, přední plocha byla začištěna,
v krajích vrtány otvory pro upnutí na 
úhelník, pak byly drážky š = 8 mm 
frézovány do kříže (odlehčení pro 
frézu pr. 80) a předvrtáno jedno troj-
úhelníkové pole otvorů pr. 16.

E

F

Další dvě stanoviště jsou vě-
nována montážním plochám:

The following two stations are 
dedicated assembly areas:

Zde se nachází v určité fázi roz-
pracování celkem 11 strojů WHN(Q) 
13/15 CNC, přičemž hlavním lákad-
lem jistě bude kompletně sestavený 
a odzkoušený stroj WHQ 13 CNC
v designu 2012.

(F) montáž strojů WHN(Q) 13/15 CNC

(F) WHN(Q) 13/15 CNC machine assembly 

A total of eleven WHN(Q) 13/15 
CNC machines in various stages of 
work in progress are located here. 
The main attraction will surely be the 
completely assembled WHQ13CNC 
machine in its 2012 design version. 

(G) montáž strojů WRD 130/150/170 (Q)

(G) WRD 130/150/170 (Q) machine assembly

A total of five table versions of 
the WRD machines are located here. 
One of them, the WRD 170 Q ma-
chine, is in a semi-built state. This 
heavy assembly hall also includes an 
area designed for accreditation and 
central gathering and, above all, ele-
ven display stands of our business 
partners, suppliers of tools, acces-
sories and software. They present 
their products and services related to 
their cooperation with TOS VARNS-
DORF here.

In the other factory halls on the 
premises of the company, visitors 
can see all manufacturing facilities 
that illustrate the complexity and ro-
bustness of the Company manu-
facturing base. It is important to 
realize that a majority of the large 
machining equipment used in TOS 
VARNSDORF is manufactured by 
the company itself. This demonstra-
tes the fact that TOS VARNSDORF 
believes in its own products. To illu-
strate the current development, we 
would like to recommend you to visit 
a smaller assembly shop, where we 
conduct demonstration of the WHQ 
105 CNC machine in its new 2012 
design version and a prototype of the 
GRATA machine in its MK-2 version.

Prepared by LP 2012
with the use of materials 

provided by the technology and 
marketing departments

Zde se nachází celkem pět strojů 
deskového provedení WRD, z toho 
je jeden rozestavěný WRD 170 Q.
V této těžké montážní hale je také 
prostor pro akreditaci, centrální shro-
maždiště a především jedenáct stán-
ků našich obchodních partnerů, do-
davatelů nástrojů, zvláštního příslu-
šenství a softwaru. Ti zde prezentují 
své produkty a služby, to vše posta-
veno na spolupráci s firmou TOS 
VARNSDORF.

V ostatních halách v areálu spo-
lečnosti jsou k prohlídce připravena 
všechna výrobní zařízení, která do-
kládají komplexnost a robustnost vý-
robní základny firmy. Za nezanedba-
telnou pozornost stojí fakt, že většinu 
velkých obráběcích strojů pracují-
cích ve firmě TOS VARNSDORF tvo-
ří vlastní výrobky. To svědčí o tom, že 
TOS VARNSDORF svým produktům 
důvěřuje. Jako ilustraci vývoje dopo-
ručujeme menší montážní halu, kde 
je předváděn stroj WHQ 105 CNC
v novém designu 2012 a prototyp 
stroje GRATA v provedení MK-2.

S využitím materiálů z oddělení 
technologie a marketingu připravil 

LP 2012


