
Producent obrabiarek do metalu
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Boisk do piłki nożnej 
zmieściłoby się na terenie 
TOS VARNSDORF

30

Firm córek 
na całym świecie

10

Liczba 
zatrudnionych

481

Rok założenia fi rmy 
TOS VARNSDORF

1903

Obrabiamy z dokładnością 
w setnych milimetra

0,01

Ilość sprzedanych maszyn 
od roku 1941 do 2016

19 494

Roczny obrót fi rmy 
w roku 2016

52,9 mil €
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1WHT 110 (C )

O firmie

PRODUCENT DOKŁADNYCH OBRABIAREK

Firma TOS VARNSDORF a.s., z siedzibą w Varnsdorfi e w Republice Czeskiej, ma długoletnią tradycję w produkcji obrabiarek. 
Firma pod nazwą Strojirny Arno Plauert założona została już w roku 1903 i do dnia dzisiejszego rozrosła się do rozmiarów 
wielkiego zakładu budowy maszyn znanego na całym świecie.

Firma zajmuje się rozwojem, produkcją i sprzedażą obrabiarek uzupełnioną o szeroką ofertę usług. Firma dysponuje własnym 
zespołem konstrukcyjnym zapewniającym właściwy rozwój maszyn i silnym zapleczem produkcyjnym zapewniającym 
produkcję maszyn.

Program produkcyjny fi rmy składa się z trzech grup produktów: wytaczarki stołowe do uniwersalnego zastosowania 
i wydajnej obróbki detali od 5 do 30 ton, duże wytaczarki płytowe typu WRD do najcięższych operacji technologicznych 
w przypadku detali o ciężarze do 130 ton i nowoczesne centra obróbkowe do wykorzystania najnowocześniejszych 
technologii z progresywnymi nowoczesnymi narzędziami, które umożliwiają aplikację automatycznej wymiany narzędzi, 
palet i integrację do automatycznych systemów produkcyjnych.

Usługi oferowane do tychże produktów obejmują tak ofertę szkolenia sterowania czy programowania maszyn, jak 
i opracowanie analiz technologicznych i ofert oraz doradztwo w zakresie umieszczenia maszyny w warsztacie lub w zakresie 
produkcji fundamentu dla maszyny. Firma dysponuje silnym zespołem serwisowym do zapewnienia wszystkich wymogów 
serwisu gwarancyjnego i pozagwarancyjnego.

Firma gwarantuje również usługi w formie oferty kooperacji (obróbka metali na zamówienie, pomiary i chemiczno-cieplna 
obróbka produktów przemysłu maszynowego).

7 hal produkcyjnych = 32 776 m2 481 zatrudnionych

Obrót w roku 2016 = 52,9 mil. EUR Wysoki poziom 
techniczny naszych 
produktów został w roku 
1996 potwierdzony poprzez 
przyznanie certyfi katu Systemu 
Kontroli Jakości według 
podle normy ISO 9001 i jego 
recertyfi kację na ISO 9001:2008 
dokonaną na początku 2010 
roku.



Poziome centra wytaczarskie
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WHT 110 (C)

Nowa, wysoce wydajna maszyna o nazwie WHT 110 jest wytaczarką poziomą odpowiednią do bardzo skomplikowanych 
operacji, które wymagają dokładnego wiercenia, wytaczanie, gwintowania, karuzelowania lub frezowania. Maszyny 
WHT 110 mogą być koncypowane jako centra obróbkowe z szerokim wachlarzem dodatkowych urządzeń, 
na przykład automatyczną wymianą palet technologicznych, narzędzi, wyposażenia specjalnego, dodatkowych 
stołów do karuzelowania i szeregu innych urządzeń uzupełniających, które zaspokoją potrzeby nawet tych najbardziej 
skomplikowanych aplikacji w takich gałęziach przemysłu jak: lotniczy, energetyka, prace gruntowe, przemysł naftowy 
i ogólny przemysł maszynowy. Te „multi tasking“ maszyny są odpowiednie do produkcji jednostkowej i seryjnej.

Konfi guracja maszyny

• WHT 110 S – tzw. „small“ wykonanie maszyny ze stołem 
obrotowym, obroty wrzeciona do 4 000 na minutę 
Wielkość osi patrz tabela parametrów str. 8

• WHT 110 L – tzw. „large“wykonanie maszyny ze stołem 
obrotowym, obroty wrzeciona do 4 000 na minutę 
Wielkość osi patrz tabela parametrów str. 8

• WHT 110 C (S / L) – wykonanie maszyny o charakterze centrum 
obróbkowego (automatyczna wymiana palet i wyposażenia 
specjalnego, w pełni osłonięta) z obrotami wrzeciona 
do 6 000 na minutę

• Maszyny WHT 110 wyposażone są we wrzeciono robocze 
o średnicy 110 mm

Y

X

Z

W
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Techniczne zalety maszyny

2

1
3

4

5

6

7

Maksymalne przesuwy maszyny: 
X – 3 000 mm, Y – 2 000 mm a Z – 2 500 mm

1 Prowadzenie liniowe w osiach X, Y, Z zapewnia 
maszynie wysoką dokładność i sztywność 
prowadzenia przy bardzo niskim współczynniku 
tarcia. 

5

Podstawowe części ramy (łoże wzdłużne 
i poprzeczne, kolumna, stoły, palety) wyprodukowane 
są z najwyższej jakości żeliwa szarego czeskiego 
pochodzenia.

6

Wysoka prędkość posuwów w osiach X, Y, Z w dwóch 
wykonaniach: 25 000 mm/min i 40 000 mm/min.

7

Dwa typy centralnych wrzecienników: 
4 000 obr. / min, 28 kW, 1 200 Nm 
6 000 obr. / min, 31 kW, 1 375 Nm

2

System ciepłnej kompensacji maszyny3

Szeroki asortyment urządzeń mocujących. Stół 
obrotowy o nośności nawet 6 000 kg. 

Nawet 4 automatycznie wymienialne palety. 

Stół do karuzelowania o średnicy 1 600 mm 
i 400 obr. / min.

4

Wszechstronne zastosowanie maszyny. 
Maszyna jest odpowiednia do frezowania, 
wytaczania, wiercenia, gwintowania, operacji 
karuzelowania, produkcji kół zębatych i obróbki 
5-cioosiowej.

Maksymalna automatyzacja maszyny. 
Automatyczna wymiana narzędzi, wyposażenia 
specjalnego i palet technologicznych.
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TOScontrol

Status ekran 
ekran z podstawowymi informacjami o maszynie (współrzędne, program, alarmy, zgłoszony użytkownik itd.)

System sterowania – CNC 
standardowy ekran Sinumerik Operate uzupełniony o postronną listwę z przyciskiem do powrotu do menu 
głównego

Dokumentacja 
aplikacja umożliwiająca odczytywanie i zarządzanie dokumentami pdf. (na przykład instrukcją obsługi maszyny, 
podręcznikiem konserwacji itd.) wraz z możliwością tworzenia praw użytkownika i zakładek w dokumencie

IP kamera 
przedstawienie obrazu podłączonej IP kamery wraz z z możliwością sterowania

Inne aplikacje, które są przygotowywane:

Kalkulator technologiczny

Kalendarz 

Nastawienie systemu

Pomiary podczas obróbki

Software do zarządzania maszyną o nazwie TOScontrol tworzy ekran podstawowy z menu głównym systemu i modułami 
aplikacyjnymi (aplikacjami), podobnie jak w przypadku systemów operacyjnych urządzeń mobilnych.
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Pomiary podczas obróbki

Zasada działania:
Niezależny pomiar pozycji narzędzia/
sondy laser trackerem „Leica“ – rzeczywisty 
dokładny pomiar pozycji na maszynie.

Sposób zastosowania:
• Maszyna podczas pomiaru sterowana jest za pomocą metrologicznego 

software (zachowuje się jak normalna 3D maszyna pomiarowa).
• Na podstawie zmierzonych wartości można określić rzeczywiste 

niedokładności maszyny..
• Zmierzone wartości można przenieść jako korekcje pozycji do systemu 

sterowania maszyny.
• Następnie można przeprowadzić fi nalną obróbkę bez konieczności zmiany 

programu NC.

System sterowania 
maszyny

Rzeczywiste dokładności:
Dokładność wg producenta laser trackera wynosi ±15 μm + 6 μm/m, 
typowo ±7,5 μm + 3 μm/m .
Sprawdzona dokładność 20–30 μm w całej przestrzeni roboczej maszyny.

Cel zastosowania:
Szybka i dokładna 
międzyoperacyjna kontrola.
Warunek dokładnej fi nalnej 
obróbki.

Wartość dodana:
Przeprowadzenie kontroli detalu bezpośrednio na 
maszynie oszczędza czas konieczny do transportu 
detalu na 3D maszynę współrzędną. Niezależny pomiar 
pozycji sondy w przestrzeni roboczej = pomiar odporny 
na niedokładności maszyny.

Serwer do komunikacji 
miedzy systemem 

metrologicznym i systemem 
sterowania

Laser tracker 
do dokładnego 

pomiaru pozycji

Metrologiczny software do on-line 
sterowania maszyny podczas pomiaru

Sonda dotykowa z 3D 
współrzędnej maszyny 
pomiarowej

Kątowe urządzenie 
odbijające do śledzenia 
pozycji sondy
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Rama maszyny
Podstawowe ciężkie elementy maszyny (łoże wzdłużne i poprzeczne, 

stoły, palety) są odlewami z żeliwa szarego. Kolumna 
maszyny - dwupłatowy odlew również z żeliwa szarego ze 

zoptymalizowaną strukturą.

Rama maszyny
Podstawowe

stoły, pa
mas

Wyważanie
Ciężar wrzeciennika 
kompensowany jest 
hydromechanicznie 
(walcem hydraulicznym) 
z zastosowaniem 
samodzielnego źródła 
hydraulicznego.

WHT 110 (C)
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Automatyczna wymiana palet technologicznych
Koncepcyjnie urządzenie do wymiany palet oparte jest na 
automatycznej wymianie palet technologicznych między 
stacjonarnymi stacjami do odkładania i bazą mocującą palety na 
maszynie. Manipulacja z paletami realizowana jest przesuwnie-
obrotowym manipulatorem palet.

WHT 110 (C)

Centralny wrzeciennik
Maszyna WHT 110 wyposażona jest w centralnie 
prowadzony wrzeciennik. Rozwiązanie to jest optymalne 
ze względu na równomierne cieplne i siłowe obciążenie 
ramy maszyny. Napęd wrzeciona prowadzony jest przez 
typizowaną skrzynkę przekładniową podłączoną do silnika 
głównego, w której są 
elektromechanicznie 
przełączane 
2 mechaniczne 
szeregi obrotów 
wrzeciona.
Wrzeciono wysuwne 
prowadzone jest 
we wrzecionie 
przelotowym 
ślizgowo.

Napędy osi X, Y, Z, W
Napędy wszystkich osi liniowych realizowane są za pomocą 
samodzielnych serwonapędów z włożoną przekładnią pasową 
i śrubami kulkowymi z wysokim skokiem. Napędy osi X i Z 
realizowane są za pomocą śruby kulkowej z rotującą nakrętką 
kulkową. Napęd osi Y i W realizowany jest za pomocą rotującej 
śruby kulkowej.

Prowadzenie przestawianych zespołów
Prowadzenie wszystkich liniowo przestawianych 
zespołów maszyny w osiach X, Y, Z realizowane jest za 

pomocą przedpiętych kompaktowych tocznych prowadzeń 
liniowych. Wrzeciono wysuwne prowadzone jest we wrzecionie 

przelotowym ślizgowo. Stół ułożony jest na wielkowymiarowym 
łożysku krzyżowym tocznym o wysokiej nośności i sztywności.

Napędy o
Napędy w
samodzie
i śrubami
realizowa
kulkową
śruby ku

po
liniow
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PARAMETRY TECHNICZNE – PODSTAWOWE WARIANTY MASZYNY

Typ maszyny WHT 110 S WHT 110 L WHT 110 SC WHT 110 LC

Wrzeciennik

Średnica wrzeciona roboczego mm 112

Stożek wrzeciona ISO 50

Zakres obrotów wrzeciona roboczego 1/min 10 – 4 000 10 – 6 000

Nominalna moc silnika głównego (S1) kW 28 31

Nominalny moment skręcający wrzeciona (S1) Nm 1 200 1 375

Wysuw wrzeciona roboczego – oś W mm 650

Kolumna

Pionowe przestawienie wrzeciennika – oś Y mm 1 250 1 600 1 250 1 600

Wzdłużne przestawienie kolumny – oś Z mm 1 500 2 500 1 500 2 500

Obrotowy stół roboczy

Poprzeczne przestawienie stołu – oś X mm 1 500 2 500 1 500 2 500

Maks. ciężar detalu kg 6 000

Wymiary powierzchni mocującej stołu mm 1 250 x 1 250 1 250 x 1 600 1 250 x 1 250 1 250 x 1 600

Posuwy

Zakres posuwów (robocze i szybkie) – X, Y, Z mm/min 25 000 40 000

Zakres posuwów (robocze i szybkie) – W mm/min 20 000

Zakres posuwów (robocze i szybkie) – B 1/min 3

Podstawowe wyposażenie maszyn:

– Transporter wiórów • •

– Osłona obsługi maszyny • •

– Osłona osi X i Z •

–  Przystosowanie do ręcznej wymiany ręcznie 
nastawianych głowic frezarskich •

– Diagnostyka zdalna • •

–  Całkowite osłonięcie maszyny (wraz z osłoną 
obsługi maszyny) •

– Automatyczna wymiana narzędzi AWN 40 •

–  Przystosowanie do automatycznej wymiany 
głowic frezarskich (UPPT) •

–  Zewnętrzne chłodzenie narzędzia (dyszami) typ 
CHZ •

Podstawowe poziome wytaczarki stołowe lub centra są w dwóch wariantach S (small) i L (large). Każdy wariant ma 
wcześniej zdefi niowane parametry (patrz tabela) i wyposażenie. Można wybierać tylko z asortymentu wyposażenia 
dodatkowego (np. głowice frezarskie, tarcze do planowania itd.)
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WARIANTY MASZYN DO WYBORU

Typ maszyny WHT 110 WHT 110 C

Wrzeciennik

Średnica wrzeciona roboczego mm 112

Stożek wrzeciona ISO 50

Zakres obrotów wrzeciona roboczego 1/min 10 – 4 000 10 – 4 000 10 – 6 000

Nominalna moc silnika głównego (S1) kW 28 28 31

Nominalny moment skręcający wrzeciona (S1) Nm 1 200 1 200 1 375

Wysuw wrzeciona roboczego – oś W mm 650

Kolumna

Pionowe przestawienie wrzeciennika – oś Y mm 1 250, 1 600, 2 000*

Wzdłużne przestawienie kolumny – oś Z mm 1 500, 2 000, 2 500

Obrotowy stół roboczy

Poprzeczne przestawienie stołu – oś X mm 1 500, 2 000, 2 500, 3 000

Maks. ciężar detalu kg 6 000

Wymiary powierzchni mocującej stołu mm 1 250 x 1 250, 1 250 x 1 600

Stół do karuzelowania

Poprzeczne przestawienie stołu – oś X mm 1 500, 2 000, 2 500, 3 000

Maks. ciężar detalu / (maks. obciążenie palety) kg 6 000 / (4 000)

Wymiary powierzchni mocującej stołu mm Ø 1 600

Zakres obrotów  min-1 400

Automatyczna wymiana palet

Poprzeczne przestawienie stołu – oś X mm 1 500, 2 000, 2 500, 3 000

Maks. obciążenie palety kg 4 000

Powierzchnia mocująca palety mm 1 250 x 1 250, 1 250 x 1 600

Ilość palet ks 2 aż 4

Automatyczna wymiana narzędzi

Ilość miejsc do odkładania – magazynek bębnowy ks 20

Ilość miejsc do odkładania – magazynek łańcuchowy ks 40, 60, 80

Ilość miejsc do odkładania – magazynek regałowy ks 100 a více

Maks. średnica narzędzia

– przy w pełni zajętym magazynku mm 125

– przy wolnych miejscach sąsiednich mm 300

Maks. długość narzędzia mm 500

Czas wymiany narzędzia sec. 10

* Tylko dla WHT 110
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Osłonięcie maszyny
Wytaczarka pozioma

Podstawowe warianty osłon: osłonięcie łóż, kolumny 
i miejsca obsługi maszyny

Osłony ochronne przestrzeni roboczej: osłonięcie łóż, 
kolumny, miejsca do obsługi maszyny i osłona ochronna 
przestrzeni roboczej, która składa się ze zdejmowanej 
blaszanej kabiny 

Osłona „C“: osłonięcie łóż, kolumny, miejsca do 
obsługi maszyny i osłona przestrzeni roboczej 

wzdłuż osi X i Z

Kompletne osłonięcie centrum obróbkowego. Jako 
opcję do osłon można wybrać spłukiwanie wiórów lub 
odsysanie przestrzeni roboczej.

Poziome centrum obróbkowe

Wykonanie opcjonalne

Osłonięcie maszyny z automatyczną wymianą 
narzędzia: osłonięcie łóż, kolumny, miejsca do obsługi 

maszyny i osłona automatycznej wymiany narzędzia
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Pozostałe komponenty
Lubricating system
An automatic total loss lubrication system with a central lubricating unit ensures lubrication of the travelling group 
sliding guideways and the ball nuts in the feed drives. The spindle drive gear lubrication in the headstock is ensured by an 
automatic oil circulating lubrication system.

Power supplies
The electrical equipment is primarily located in the four-piece electrical cabinet. It 
includes the control system basic module as well as the feed drive control and the 
spindle drive control with all the supply, switching and circuit breaking devices. 
The electrical equipment consists of the products of renowned manufacturers.

Linear guideways
This concept ensures a high accuracy and rigidity of the guideways as well as 
a low friction coeffi  cient. It also allows using high travel speeds and ensures a 
long lifetime. Individual linear guideways are located at the positions with 
the highest load and force transmission. Due to the profi led rail design the 
carriage can absorb the forces both in vertical and horizontal directions. 
Machines equipped with linear guides can be fi tted with a direct 
measuring system integrated into the linear guide.

Hydraulic unit
The pressure oil for lubrication of 

the guideways is supplied from the 
lubrication unit located together with 
a hydraulic unit in a separate cabinet.

Machine controls
The machine controls are located on the main control 
panel: It is mounted on a rotary arm that can be adjusted 
vertically in the operator’s position.
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Głowice frezarskie i tarcze do planowania

HUI 50
Głowica frezarska HUI 50 jest automatycznie 
indeksowana w obu płaszczyznach co 2,5° 
i umożliwia tak wyższą efektywność przy obracaniu 
wrzeciona głowicy w stosunku do ortogonalnego 
współrzędnego systemu maszyny.

• ilość osi: 2
• obroty (min-1): 3 000
• moc (kW): 32
• moment (Nm): 1 000
• pozycjonowanie: indeks 2,5°
• ciężar (kg): 440

s 2,5°

HUR 50
Uniwersalna ręcznie pozycjonowana głowica 
frezarska HUR 50 składa się z trzech ściśle połączonych 
podstawowych części z możliwością ich wzajemnego 
obracania w celu osiągnięcia potrzebnej ogólnej 
pozycji wrzeciona roboczego głowicy. Kąty nastawienia 
odczytywane są z inkrementem 0,1° na podziałkach 
obwodowych z noniuszem. W celu nastawienia 
części głowicy do w sumie 8 podstawowych pozycji 
(w pionowej płaszczyźnie podziałowej 4x90°, w skośnej 
płaszczyźnie podziałowej 2x180° - zastosowane są kołki 
nastawcze).

• ilość osi: 2
• obroty (min-1): 3 000
• moc (kW): 20
• moment (Nm): 1 000
• pozycjonowanie: ręczne
• ciężar (kg): 330

ne

HPR 50
Prostokątna głowica ręczna HPR 50 składa się 
z dwóch ściśle połączonych podstawowych części 
z możliwością ich wzajemnego obracania w celu 
osiągnięcia potrzebnej pozycji wrzeciona roboczego 
głowicy.

• ilość osi: 1
• obroty (min-1): 3 000
• moc (kW): 25
• moment (Nm): 1 200
• pozycjonowanie: ręczne
• ciężar (kg): 200

ne

HOIL 50
Lekka ortogonalna automatycznie indeksowana 
głowica HOIL 50 wywodzi się z takiej samej 
koncepcji jak głowica HOI 50.

• ilość osi: 2
• obroty (min-1): 3 500
• moc (kW): 25
• moment (Nm): 1 000
• pozycjonowanie: indeks 1°
• ciężar (kg): 450

500

000
: indeks 1°

Tarcza do planowania D´Andrea
• Maksymalna średnica wytaczania: 1 000/1 250/ 1 400 mm
• Wymiar tarczy: 500 /600 /800 mm
• Zakres posuwu: 160 /200 /250 mm
• Dokładność wytaczania: 0,01 mm
• Pozycjonowanie: Automatyczne

m



Wyposażenie

13WHT 110 (C )

Automatyczna wymiana narzędzi (AWN)
Składa się z łańcuchowego lub regałowego magazynka, 
drogi manipulatora na kolumnie lub na regale i właściwego 
manipulatora z obrotową dwuramienną ręką. Wyszukiwanie 
narzędzia rozwiązane jest na podstawie kodowanego 
gniazda w magazynku.

Urządzenie umożliwia również automatyczną wymianę 
narzędzi do głowic frezarskich i to w kierunku poziomym 
lub pionowym.

W zależności od potrzeby Klienta można wybrać różną ilość 
miejsc do odkładania.

Magazynek łańcuchowy Magazynek regałowy
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Systemy sterowania
Zakres specyfi kacji systemów sterowania HEIDENHAIN iTNC 
530 HSCI, Siemens Sinumerik 840 D SL lub FANUC 31i/31i 
odpowiada wymogom sterowania wszystkich maszyn 
z produkcji TOS VARNSDORF a.s. i wymogom dotyczących 
wszystkich możliwych operacji technologicznych 
przeprowadzanych na tych maszynach. Systemy sterowania  

umożliwiają łatwe sterowanie maszyny w trybie ręcznym 
i w jego w pełni automatycznej eksploatacji. Systemy 
sterowania są standardowo oferowane z ekranem wielkości 
15“. Do systemów sterowania można wybrać możliwość 
sterowania za pomocą kółka ręcznego oraz z panelem 
sterowania do automatycznej wymiany narzędzi.

HMOP I-Pendant

HR520 HR550HR510
Heidenhain iTNC 530 HSCI

Siemens 
Sinumerik 840 D-SL

Fanuc 31i

HT2 Mini HHU
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Pozostałe wyposażenie i usługi
System PICK UP
Do odkładania specjalnego wyposażenia technologicznego i jego wymiany systemem PICK UP przeznaczony jest stojak 
wyposażenia specjalnego, którego wykonanie (ilość miejsc do odkładania, sposób umieszczenia itp.) rozwiązane jest na 
podstawie indywidualnych wymogów Klienta.

Do maszyn płytowych można wybrać z dwóch wykonań osłon kolumny i to z wychylnym otwieraniem drzwi lub 
roletowym otwieraniem. Do maszyn stołowych można wybrać możliwości wykonania dodatkowego stojaka, który jest 
zamocowany i zaaretowany na powierzchni stołu obrotowego, dodatkowy stojak, który jest zaaretowany na wychylnych 
ramionach na stole obrotowym lub stojak, który jest umieszczony na betonowej podłodze obok maszyny, to rozwiązanie 
można aplikować również na centra obróbkowe WHT 110 C.

Urządzenia mocujące
Urządzenia mocujące przeznaczone są jako specjalne wyposażenie technologiczne dla wytaczarek poziomych. Służą do 
mocowania detalu.

Kostki mocujące: UK 500 – UK 3 000
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Chłodzenie narzędzia
Na maszynach produkcji TOS VARNSDORF można aplikować dwa 
sposoby chłodzenia narzędzi. Chłodzenie narzędzia za pomocą 
nastawianych dyszy (CHZ) lub wewnętrzne osiowe chłodzenie narzędzia 
(CHOV). Osiowe chłodzenie można stosować również z nasadzoną 
głowicą frezarską.

Sondy
Do wszystkich systemów sterowania można 
wybrać różne typy sond pomiarowych.

Transporter wiórów
Do każdego wariantu maszyny 
standardowo dostarczany jest transporter 
wiórów.
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Przykłady technologii
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Dane i parametry zawarte w niniejszym katalogu nie są wiążące. Producent zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez wcześniejszego uprzedzenia.


