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O společnosti

VÝROBCE PŘESNÝCH OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

Společnost TOS VARNSDORF a.s., se sídlem ve Varnsdorfu v České republice, má dlouholetou tradici ve výrobě obráběcích 
strojů. Společnost byla pod jménem Strojírny Arno Plauert založena již v  roce 1903 a do dnešního dne vyrostla ve velký 
strojírenský podnik známý po celém světě.

Společnost se zabývá vývojem, výrobou a prodejem obráběcích strojů, doplněným o širokou nabídku služeb. Společnost 
disponuje vlastním konstrukčním týmem zajišťujícím vlastní vývoj strojů a silnou výrobní základnou zajišťující výrobu strojů.

Výrobní program společnosti sestává ze tří skupin produktů: stolové obráběcí stroje pro univerzální použití a  výkonné 
obrábění dílců od 5 do 30 tun, velké deskové stroje typu WRD pro nejtěžší technologické operace pro obrobky do hmotnosti 
130 tun a moderní obráběcí centra pro využívání nejmodernějších technologií s nejprogresivnějšími moderními nástroji, 
které umožňují aplikaci automatické výměny nástrojů, palet a integraci do automatických výrobních systémů.

Služby nabízené k  těmto produktům pokrývají jak nabídku školení ovládání či programování strojů, tak zpracování 
technologických studií a  nabídek, ale také poradenství při umístění stroje do  dílny nebo při výrobě základu pro stroj. 
Společnost disponuje silným servisním týmem pro zajištění všech požadavků záručního a pozáručního servisu.

Společnost dále zajišťuje služby ve  formě nabídky kooperací (zakázkové kovoobrábění, měření a  chemicko-tepelné 
zpracování strojírenských výrobků).

7 výrobních hal = 32 776 m2 481 zaměstnanců

Obrat v roce 2016 = 52,9 mil. EUR Vysoká technická
úroveň našich výrobků
byla potvrzena v roce
1996 udělením
certifi kátu systému řízení
jakosti podle normy ISO 9001
a jeho recertifi kací
na ISO 9001:2008 provedenou
na začátku roku 2010.
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WHT 110 (C)

Nový, vysoce výkonný stroj s názvem WHT 110 je horizontální, vyvrtávací,  obráběcí stroj vhodný pro nejnáročnější 
operace, které vyžadují přesné vrtání, řezání závitů, karuselování nebo frézovaní. Stroje WHT 110 mohou být koncipovány 
jako obráběcí centra s širokou škálou přídavných zařízení, například automatickou výměnou technologických palet, 
nástrojů, zvláštního příslušenství, přídavných karuselovacích stolů a řadou dalších doplňků, které uspokojí potřeby i těch 
nejnáročnějších aplikací v takových odvětvích, jako jsou letecký průmysl, energetika, zemní práce, ropný průmysl a obecné 
strojírenství. Tyto „multi-tasking“ stroje jsou vhodné pro kusovou i sériovou výrobu.

Konfi gurace stroje

• WHT 110 S – tzv. „small“ provedení stroje s otočným stolem, 
otáčky pracovního vřetene do 4 000 za minutu. 
Velikost os viz tabulka parametrů str. 8

• WHT 110 L – tzv. „large“ provedení stroje s otočným stolem, 
otáčky pracovního vřetene do 4 000 za minutu. 
Velikost os viz tabulka parametrů str. 8

• WHT 110 C (S / L) – provedení stroje charakteru obráběcího 
centra (automatická výměna palet a zvláštního příslušenství, 
plně zakrytován) s otáčky pracovního vřetene do 6 000 
za minutu

• Stroje WHT 110 jsou vybaveny pracovním vřetenem s průměrem 
110 mm

Y
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Technické výhody stroje

2

1
3

4

5

6

7

Maximální rozměry stroje jsou: 
X – 3 000 mm, Y – 2 000 mm a Z – 2 500 mm

1 Lineární vedení v osách X, Y, Z zajištuje stroji vysokou 
přesnost a tuhost vedení při velmi nízkém koefi cientu 
tření.

5

Základní díly rámu (stoly, palety, podélné a příčné 
lože) jsou vyrobeny z nejkvalitnější šedé litiny 
českého původu.

6

Vysoká rychlost posuvů v osách X, Y, Z ve dvou 
provedení: 25 000 mm/min a 40 000 mm/min

7

Dva typy centrálních vřeteníků: 
4 000 ot / min, 28 kW, 1 200 Nm 
6 000 ot / min, 31 kW, 1 375 Nm

2

Teplotní kompenzace na stroji3

Široký sortiment upínacích zařízení. Rotační stůl 
s nosností až 6 000 kg. 

Až 4 automaticky vyměnitelné palety. 

Karuselovací stůl s průměrem 1 600 mm 
a 400 ot / min.

4

Vícestranné využití stroje. 
Stroj je vhodný pro frézování, vrtání, závitování, 
karuselovací operace, výrobu ozubených kol 
a 5ti osé obrábění.

Maximální automatizace stroje. 
Automatická výměna nástrojů, zvláštního 
příslušenství a technologických palet.
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TOScontrol

Status obrazovka 
obrazovka se základními informacemi o stroji (souřadnice, program, alarmy, přihlášený uživatel atd.)

Řídicí systém – CNC 
standartní obrazovka Sinumerik Operate doplněná o postranní lištu s tlačítkem pro návrat do základního menu

Dokumentace 
aplikace umožňující čtení a správu pdf dokumentů (např. návod k obsluze stroje, opravárenská příručka atd.) 
včetně možnosti vytváření uživatelských práv a záložek v dokumentu

IP kamera 
zobrazení obrazu připojené IP kamery včetně možnosti ovládání

Další aplikace, které si připravují:

Technologická kalkulačka 

Kalendář 

Nastavení systému 

Inprocesní měření 

Software pro správu stroje s názvem TOScontrol je tvořen výchozí obrazovkou se základním menu sytému a dílčími 
aplikačními moduly (aplikacemi), podobně jako u operačních systémů mobilních zařízení. 
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Inprocesní měření

Princip fungování:
Nezávislé měření polohy nástroje/sondy 
laser trackerem „Leica“ - reálné přesné měření 
polohy na stroji.

Způsob užití:
• Stroj je při měření ovládám pomocí metrologického sw (chová se jako 

normální 3D měřicí stroj).
• Na základě naměřených hodnot, lze určit skutečné nepřesnosti stroje.
• Naměřené hodnoty lze převést jako korekce polohy do ŘS stroje.
• Je možné následně provést fi nální obrábění bez nutnosti měnit NC program.

Řídicí 
systém stroje

Reálné přesnosti:
Přesnost dle výrobce lasertrackeru  je ±15 μm + 6 μm/m, 
typicky ±7,5 μm + 3 μm/m .
Ověřená přesnost 20–30 μm v celém pracovním prostoru stroje.

Účel užití:
Rychlá a přesná 
mezioperační kontrola.
Podmínka pro přesné 
fi nálové opracování.

Přidaná hodnota:
Provedení kontroly obrobku přímo na stroji šetří čas 
nutný pro transport obrobku na 3D souřadnicový stroj.
Nezávislé měření polohy sondy v pracovním prostoru 
= měření imunní vůči nepřesnosti stroje.Server pro komunikaci 

mezi metrologickým 
a řídicím systémem

Laser tracker 
pro přesné 

měření polohy

Metrologický sw pro on-line 
ovládání stroje při měření

Dotyková sonda 
z 3D souřadnicového 
měřicího stroje

Koutový odražeč 
pro sledování 
pozice sondy
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Rám stroje
Základní těžké dílce stroje (stoly, palety, podélné a příčné lože) jsou 

odlitky z šedé litiny. Stojan stroje je řešen jako dvoupláštový odlitek 
tak též z šedé litiny s optimalizovanou strukturou.

Rám stroje
Základní těžk

odlitky z
tak t

Vyvažování
Hmotnost vřeteníku 
je kompenzována 
hydromechanicky 
(hydraulickým válcem) 
s užitím samostatného 
hydraulického zdroje.

WHT 110 (C)
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Automatická výměna technologických palet
Koncepčně je zařízení pro výměnu palet založeno na automatické 
výměně technologických palet mezi stacionárními odkládacími 
stanicemi a upínacím základem palety na stroji. Manipulace 
s paletami je realizována přesuvně otočným manipulátorem palet.

WHT 110 (C)

Centrální vřeteník
Stroj WHT 110 je vybaven centrálně vedeným vřeteníkem. 
Toto řešení je optimální z hlediska rovnoměrného tepelného 
a silového zatížení rámu stroje. Náhon vřetena je veden 
přes typizovanou převodovou skříň připojenou k hlavnímu 
motoru, v které jsou 
elektromechanicky 
řazeny 2 mechanické 
řady otáček vřetena.
Výsuvné vřeteno 
je vedeno v dutém 
vřetenu kluzně.

Náhony os X, Y, Z, W
Náhony lineárních os jsou realizovány pomocí samostatných 
servopohonů s vloženým řemenovým převodem a kuličkovými 
šrouby s vysokým stoupáním. Náhony osy X a Z jsou realizovány 
pomocí kuličkového šroubu s rotující kuličkovou maticí. Náhon 
osy Y a W je realizován pomocí rotujícího kuličkového šroubu.

Vedení přestavitelných skupin
Vedení všech lineárně přestavitelných skupin stroje 
v osách X, Y, Z je realizováno pomocí předepnutých 
kompaktních valivých lineárních vedení. Výsuvné 

vřeteno je vedeno v dutém vřetenu kluzně. Stůl je uložen 
na velkorozměrovém radiálně-axiálním valivém ložisku, které 

disponuje vysokou únosností a tuhostí.

Náhony o
Náhony li
servopoh
šrouby s v
pomocí k
osy Y a W

Ve

vř
na vel
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TECHNICKÉ PARAMETRY – ZÁKLADNÍ VARIANTY STROJE

Typ stroje WHT 110 S WHT 110 L WHT 110 SC WHT 110 LC

Vřeteník

Průměr pracovního vřetena mm 112

Kuželová dutina pracovního vřetena ISO 50

Rozsah otáček pracovního vřetena 1/min 10 – 4 000 10 – 6 000

Jmenovitý výkon hlavního motoru S1 kW 28 31

Jmenovitý kroutící moment na vřetenu S1 Nm 1 200 1 375

Výsuv pracovního vřetena W mm 650

Stojan

Svislé přestavení vřeteníku Y mm 1 250 1 600 1 250 1 600

Podélné přestavení stojanu Z mm 1 500 2 500 1 500 2 500

Rotační stůl

Příčné přestavení stolu X mm 1 500 2 500 1 500 2 500

Max. hmotnost obrobku kg 6 000

Rozměry upínací plochy stolu mm 1 250 x 1 250 1 250 x 1 600 1 250 x 1 250 1 250 x 1 600

Posuvy

Rozsah posuvů (pracovní a rychloposuv) – X, Y, Z mm/min 25 000 40 000

Rozsah posuvů (pracovní a rychloposuv) – W mm/min 20 000

Rozsah posuvů (pracovní a rychloposuv) – B 1/min 3

Základní výbava strojů:

– Dopravník třísek • •

– Krytování obsluhy stroje • •

– Krytování osy X a Z •

–  Přizpůsobení pro ruční výměnu ručně stavitelných 
frézovacích hlav •

– Dálková diagnostika • •

–  Celková kapotáž stroje (včetně krytování obsluhy 
stroje) •

– Automatická výměna nástrojů AVN 40 •

–  Přizpůsobení pro automatickou výměnu 
frézovacích hlav (UPPT) •

– CHZ chlazení nástroje (vnějšími tryskami) •

Základní horizontální stolové stroje, nebo centra jsou ve dvou variantách S (small) nebo L (large). Každá varianta 
má předem defi nované parametry (viz tabulka) a vybavení. Je možné vybírat pouze ze sortimentu příslušenství 
(např. frézovací hlavy, lícní desky apod.).
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VOLITELNÉ VARIANTY STROJŮ

Typ stroje WHT 110 WHT 110 C

Vřeteník

Průměr pracovního vřetena mm 112

Kuželová dutina pracovního vřetena ISO 50

Rozsah otáček pracovního vřetena 1/min 10 – 4 000 10 – 4 000 10 – 6 000

Jmenovitý výkon hlavního motoru S1 kW 28 28 31

Jmenovitý kroutící moment na vřetenu S1 Nm 1 200 1 200 1 375

Výsuv pracovního vřetena W mm 650

Stojan

Svislé přestavení vřeteníku Y mm 1 250, 1 600, 2 000*

Podélné přestavení stojanu Z mm 1 500, 2 000, 2 500

Rotační stůl

Příčné přestavení stolu X mm 1 500, 2 000, 2 500, 3 000

Max. hmotnost obrobku kg 6 000

Rozměry upínací plochy stolu mm 1 250 x 1 250, 1 250 x 1 600

Karuselovací stůl

Příčné přestavení stolu X mm 1 500, 2 000, 2 500, 3 000

Max. hmotnost obrobku / (max. zatížení palety) kg 6 000 / (4 000)

Rozměry upínací plochy stolu mm Ø 1 600

Max. otáčky min-1 400

Automatická výměna palet

Příčné přestavení stolu X mm 1 500, 2 000, 2 500, 3 000

Max. hmotnost obrobku kg 4 000

Upínací plocha palety mm 1 250 x 1 250, 1 250 x 1 600

Max. počet palet ks 2 až 4

Automatická výměna nástrojů

Počet úložných míst – bubnový zásobník ks 20

Počet úložných míst – řetězový zásobník ks 40, 60, 80

Počet úložných míst – regálový zásobník ks 100 a více

Max. průměr nástroje

– při plně obsazeném zásobníku mm 125

– při volných sousedících místech mm 300

Max. délka nástroje mm 500

Čas výměny nástroje sec. 10

* Pouze pro WHT 110
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Krytování stroje
Horizontální obráběcí stroj

Opční provedení

Základní varianta krytování: krytování loží, stojanu 
a místa pro ovládání stroje

Ochranné krytování pracovního prostoru „KVR“:  
krytování loží, stojanu, místa pro ovládání stroje 
a ochranné krytování pracovního prostoru, které sestává 
ze snímatelné plechové kabiny

Krytování stroje s automatickou výměnou nástroje: 
krytování loží, stojanu, místa pro ovládání stroje a kryt 

automatické výměny nástroje

„C“ kryt: krytování loží, stojanu, místa pro 
ovládání stroje a krytování pracovního prostoru 

podél os X a Z

Kompletní krytování obráběcího centra. Jako opce ke 
krytování je možné si zvolit oplach třísek, nebo odsávání 
pracovního prostoru.

Horizontální obráběcí centrum
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Ostatní komponenty
Mazací systém
Automatické ztrátové olejové mazání s centrálním mazacím agregátem zajišťuje mazání pro kluzné vodící plochy 
přestavitelných skupin a pro kuličkové matice v náhonech posuvů. Mazání ozubených kol náhonu vřetena ve vřeteníku 
zajišťuje automatický oběhový olejový systém.

Energetické zdroje
Elektrická výzbroj je převážně uložena v 4dílné elektro-skříni. Obsahuje základní 
modul řídicího systému a řízení pohonů posuvů i vřetena a všechny napájecí, 
spínací a jistící prvky. Elektrická výzbroj je osazena prvky renomovaných fi rem.

Lineární vedení
Tato koncepce zajišťuje vysokou přesnost a tuhost vedení při velmi nízkém 
koefi cientu tření, umožňuje aplikaci vysokých posunových rychlostí a garantuje 
dlouhodobou životnost. Jednotlivá lineární vedení jsou umístěna v místech 
největšího namáhání a přenosu sil. Díky profi lové kolejnici může vozík 
zachytávat síly ve vertikálním i horizontálním směru. Stroje s lineárním 
vedením lze vybavit s přímým odměřováním integrovaným přímo 
do lineárního vedení.

Hydraulický agregát
Zdrojem tlakového oleje pro mazání 

vodicích ploch je mazací agregát 
umístěný společně s hydro-agregátem 

v samostatném energoboxu.

Ovládání stroje
Ovládání stroje je soustředěno na hlavním ovládacím 
panelu. Ten je uchycen na otočném, vertikálně 
přestavitelném rameni v místě obsluhy stroje.
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Frézovací hlavy a Lícní desky

HUI 50
Frézovací hlava HUI 50 je automaticky indexovaná 
v obou rovinách po 2,5° a umožňuje tak vyšší 
efektivitu při natáčení vřetena hlavy vůči 
ortogonálnímu souřadnému systému stroje.

• počet os: 2
• otáčky (min-1): 3 000
• výkon (kW): 32
• moment (Nm): 1 000
• polohování: index 2,5°
• hmotnost (kg): 440

0

00
2,5°

0

HUR 50
Hlava frézovací univerzální ručně polohovaná HUR 
50 sestává ze tří kompaktně spojených základních 
částí s možností jejich vzájemného natáčení pro 
dosažení potřebné obecné polohy pracovního 
vřetena hlavy. Úhly nastavení jsou odečitatelné 
s inkrementem 0,1° na obvodových stupnicích 
vybavených noniem. Pro nastavení částí hlavy 
do celkem 8 základních poloh (ve svislé dělicí rovině 
4x90°, v šikmé dělicí rovině 2x180° – použité jsou 
ustavovací kolíky).

• počet os: 2
• otáčky (min-1): 3 000
• výkon (kW): 20
• moment (Nm): 1 000
• polohování: ruční
• hmotnost (kg): 330

HPR 50
Hlava pravoúhlá ruční HPR 50 sestává ze dvou 
kompaktně spojených základních částí s možností 
jejich vzájemného natáčení pro dosažení potřebné 
polohy pracovního vřetena hlavy.

• počet os: 1
• otáčky (min-1): 3 000
• výkon (kW): 25
• moment (Nm): 1 200
• polohování: ruční
• hmotnost (kg): 200

HOIL 50
Hlava ortogonální automaticky indexovaná lehká 
HOIL 50 vychází ze stejné koncepce jako frézovací 
hlava HOI 50.

• počet os: 2
• otáčky (min-1): 3 500
• výkon (kW): 25
• moment (Nm): 1 000
• polohování: index 1°
• hmotnost (kg): 450

500

000
x 1°
50

Lícní deska D´Andrea
• Maximální vyvrtávací průměr: 1 000/1 250/ 1 400 mm
• Rozměr desky: 500 /600 /800 mm
• Rozsah posuvu: 160 /200 /250 mm
• Vyvrtávací přesnost: 0,01 mm
• Polohování: Аutomatické
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Automatická výměna nástrojů (AVN)
Sestává z řetězového nebo regálového zásobníku, dráhy 
manipulátoru na stojanu, nebo na regálu a vlastního 
manipulátoru opatřeného otočnou dvouramennou rukou. 
Vyhledávání nástroje je řešeno na základě kódovaného 
lůžka v zásobníku. 

Zařízení umožňuje i automatickou výměnu nástrojů 
do frézovacích hlav a to ve vodorovném nebo svislém 
směru. 

Dle potřeby zákazníka lze volit různý počet úložných míst.

Řetězový zásobník Regalový zásobník
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Řídicí systémy
Rozsah specifi kace řídicích systémů HEIDENHAIN iTNC 
530 HSCI, Siemens Sinumerik 840 D-SL nebo FANUC 31i / 
31i odpovídá požadavkům řízení všech strojů z produkce 
TOS VARNSDORF a.s. a požadavkům na všechny možné 
technologické operace prováděné na těchto strojích. Řídicí 
systémy umožňují snadné ovládaní stroje v ručním režimu 

i v jeho plně automatickém provozu. Řídicí systémy jsou 
standardně nabízeny s velikostí obrazovky 15“. K řídicím 
systémům lze volit možnost ovládání pomocí ručního 
kolečka a taky s ovládacím panelem pro automatickou 
výměnu nástrojů.

HMOP I-Pendant

HR520 HR550HR510
Heidenhain iTNC 530 HSCI

Siemens 
Sinumerik 840 D-SL

Fanuc 31i

HT2 Mini HHU
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Další příslušenství a služby
PICK UP systém
K odkládání zvláštního technologického příslušenství a jeho výměně systémem PICK-UP je určen stojan zvláštního 
příslušenství, jehož provedení (počet úložných míst, způsob umístění apod.) je řešeno na základě individuálních požadavků 
zákazníka.

Pro deskové stroje lze volit ze dvou provedení krytu stojanu a to výklopným otevíráním dveří nebo s roletovým otevíráním.
Pro stolové stroje lze volit možnosti provedení přídavného stojanu, který je upevněn a aretován na ploše otočného stolu, 
přídavný stojan, který je aretován na výklopných ramenech na otočném stolu nebo stojan který je umístěn na betónové 
podlaze vedle stroje, toto řešení lze aplikovat i na obráběcí centra WHT 110 C.

Upínací zařízení
Upínací zařízení jsou určená jako zvláštní technologické příslušenství pro vodorovné vyvrtávačky. Slouží k upnutí obrobku.

Upínací kostky: UK 500 – UK 3 000
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Chlazení nástroje
Na strojích z produkce TOS VARNSDORF lze aplikovat dva způsoby 
chlazení nástrojů. Chlazení nástroje pomocí stavitelných trysek (CHZ) 
nebo vnitřní osové chlazení nástroje (CHOV). Osové chlazení lze použít 
i s nasazenou frézovací hlavou.

Sondy
Pro všechny řídicí systémy lze volit různé typy 
měřících sond.

Dopravník třísek
Ke každé variantě stroje je standardně 
dodáván dopravník třísek.
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Příklady technologií



Personální oddělení:
Tel.: +420 412 351 123
E-mail: vhulanova@tosvarnsdorf.cz

TOS VARNSDORF a.s.
Říční 1774
407 47 Varnsdorf
Česká republika
Tel.: +420 412 351 203
Fax: +420 412 351 269
E-mail: info@tosvarnsdorf.cz
www.tosvarnsdorf.cz
www.tosvarnsdorf.eu

Marketing a propagace:
Tel.: +420 412 351 216
E-mail: marketing@tosvarnsdorf.cz

Servis:
Tel.: +420 412 351 230
E-mail: servis@tosvarnsdorf.cz

Kooperace:
Tel.: +420 412 351 406
E-mail: jhonke@tosvarnsdorf.cz
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Údaje a parametry v tomto katalogu nejsou závazné. Výrobce si vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího upozornění. 


