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Szlifierka do otworów do obróbki 
z najwyższą dokładnością bar-
dzo ciężkich części konstrukcyj-
nych albo szczególnie głębokich 
otworów.

WOTAN  S6I



Szlifierki do otworów typoszeregu WOTAN® S6I są zaprojektowane do obróbki przedmiotów od średniej do dużej 
wielkości. Obciążenie wrzeciona obrabianego przedmiotu może wynosić do 1.200 kg. Elastyczna koncepcja budowy 
naszych maszyn umożliwia zoptymalizowanie każdej maszyny dla konkretnych zadań szlifierskich. 

Maszyna WOTAN® S6I nadaje się do wysoce precy-
zyjnego szlifowania okrągłych otworów części moco-
wanych w uchwycie jednostronnie bez dodatkowego 
podparcia. Konfiguracja WOTAN® S6I-F o średnicy 
obrotu do 820 mm i długości obrabianego przedmiotu 
do 800 mm, nadaje się w szczególności do szlifowania 
wewnętrznych powierzchni czołowych, jak też do szlifo-
wania średnic wewnętrznych.

Alternatywnie można skonfigurować maszynę z rozsze-
rzonym zakresem pracy jako WOTAN® S6I-L. 
Za pomocą tego wariantu można oprócz części jedno-
stronnie mocowanych w uchwycie obrabiać również 
części konstrukcyjne w kształcie wałków o długości do 
1.200 wzgl. 1.800 mm i średnicy do 500 mm, które ze 
względu na swoją geometrię muszą dodatkowo być pro-
wadzone w podtrzymce.

Maszyna do dużych i  
jeszcze większych zadań…

Przykładowa konfiguracja maszyny WOTAN® S6I-F Przykładowa konfiguracja maszyny WOTAN® S6I-L



Wrzeciono obrabianego przedmiotu

Po stronie obrabianego przedmiotu maszyna jest wypo-
sażona w oś skrętną (Oś B1). Może ona zostać wyko-
nana do wyboru jako ręczna oś (z systemem pomiaru 
kąta) albo ze sterowaniem CNC. Przy pomocy osi B1 
następuje skręt wrzeciennika obrabianego przedmiotu. 
W ten sposób jest przeprowadzana nie tylko korekcja 
walca, można również optymalnie wykonywać szlifowa-
nie stożka.

Ponadto cały wrzeciennik obrabianego przedmiotu 
można pozycjonować na osi poprzecznej (Osi U). Dzięki 
temu można rozszerzyć zakres pracy maszyny przez 
pozycjonowanie całego wrzeciennika obrabianego przed-
miotu w kierunku poprzecznym. Ponieważ oś U jest osią 
pozycjonowania, w procesie szlifowania jest ona nieru-
choma. 

duży Wybór Wrzecion

Wrzeciono obrabianego przedmiotu może w zależności 
od wymagań dokładnościowych zostać wykonane jako 
wrzeciono napędzane poprzez pasek, napędzane bezpo-
średnio albo łożyskowane hydrostatycznie.

Dzięki wyposażeniu wrzeciona obrabianego przedmiotu 
w system pomiarowy (oś C) można na jednej szlifierce 
do wałków wykonywać szlifowanie kształtów nieokrą-
głych o różnych skosach i z najwyższą dokładnością.

Po stronie wrzeciona szlifierskiego maszyna jest wypo-
sażona w oś Z i oś X (stół krzyżowy). Na stole krzy-
żowym (oś X pod kątem 90° w stosunku do osi Z) 
jest montowana jednostka szlifierska. W ten sposób 
można ekonomicznie i efektywnie obrabiać w tylko jed-
nym zamocowaniu otwory stopniowane i wewnętrzne 
powierzchnie czołowe.

…w szlifowaniu otworów z 
najwyższą dokładnością.



Zawsze w ruchu dla Ciebie  —

4 Wrzeciona wysokoczęstotliwościowe

2 Wrzeciona z napędem paskowym

1 Wrzeciono z napędem paskowym + 

2 Wrzeciona wysokoczęstotliwościowe

przykładoWe konfiguracje dla osi b2

Przykładowe konfiguracje głowicy rewolwerowej wrzecion szlifierskich  

z tarczą wektorową i wrzecionem z napędem paskowym

elastyczność dzięki reWolWeroWej głoWicy 
Wrzecion

Dzięki opcjonalnemu wyposażeniu w głowicę rewolwe-
rową z wrzecionami szlifierskimi (oś B2) o 2 do max 
4 wrzecionach, można bez przezbrajania wrzeciona 
wyraźnie zwiększyć elastyczność i różnorodność. Sto-
sowane są do wyboru wrzeciona szlifierskie napędzane 
poprzez pasek albo wrzeciona wysokoczęstotliwościowe. 
Wrzeciona napędzane poprzez pasek można wymieniać 
ręcznie, co jeszcze bardziej zwiększa zmienność.

szlifoWanie poWierzchni zeWnętrznych i 
 czołoWych jest róWnież możliWe

Można również dodatkowo szlifować powierzchnie 
zewnętrzne i czołowe krótkich przyłożeń. W tym celu na 
głowicy rewolwerowej wrzecion szlifierskich (oś B2) jest 
pozycjonowane napędzane poprzez pasek wrzeciono 
szlifierskie, które jest wyposażone w dwustronnie profilo-
waną ściernicę do szlifowania powierzchni zewnętrznych 
i czołowych (ściernica wektorowa). Za pomocą dalszych 
wrzecion szlifierskich wypozycjonowanych na głowicy 
rewolwerowej następuje obróbka najróżniejszych średnic 
wewnętrznych.

tarcze WektoroWe

umożliwia szlifowanie powier-

zchni czołowych wewnętrznych 

i średnic wewnętrznych jak 

też szlifowanie powierzchni 

czołowych zewnętrznych + 

średnic zewnętrznych 



 
do Wyboru różne obciągacze

Jednostkę obciągającą można wyposażyć w nieruchome i  
napędzane obciągacze, co umożliwia pracę z konwencjo-
nalnymi ściernicami korundowymi, jak również  ze ścierni-
cami CBN.

noWoczesne steroWanie i łatWy W obsłudze inter-
fejs graficzny

Pakiet napędowy bazuje na sterowaniu SINUMERIK 840 D 
– SOLUTION LINE – z odpowiednimi nastawnikami i silni-
kami firmy SIEMENS.

Maszyny posiadają nasz własny, łatwy w obsłudze inter-
fejs graficzny WoP, który pozwala na nieskomplikowaną, 
prowadzoną przez menu obsługę i programowanie bez 
znajomości CNC. Wszystkie czynności związane z obsługą 
niezbędne dla procesu umożliwiają nieprzerwaną obsługą 
maszyny niezależnie od jej stanu roboczego. Równocze-
śnie jest dostępny standardowy interfejs graficzny firmy 
SIEMENS.

dostępnych Wiele opcji

Zależnie od zadania szlifierskiego integrujemy również roz-
poznawanie zaiskrzenia/rozpoczęcia skrawania poprzez 
sensorykę płynową, dalszą technikę pomiarową, systemy 
wymiany narzędzia i wiele innych.

WOTAN® S6I-L

Maszyna WOTAN® S6I-L oferuje rozszerzony zakres pracy. 
Po stronie wrzeciona obrabianego przedmiotu cały wrze-
ciennik jest umieszczany na prowadnicy wzdłużnej (prze-
jazd L), dzięki czemu można go przemieszczać w kierunku 
Z, co umożliwia również zastosowanie podtrzymki na tej 
samej prowadnicy wzdłużnej.

Opcje dla uzyskania większej 
elastyczności.



WOTAN® S6I-F 
(dla części konstruk-
cyjnych mocowanych 
jednostronnie)

WOTAN® S6I-L 
(dla długości części 
konstrukcyjnych do ok. 
1.200mm | 1.800mm)

Zakres pracy maszyny
Średnica obrotu / obrabianego przedmiotu przed płytą skrętną max mm 820 820
Średnica obrotu / obrabianego przedmiotu nad płytą skrętną max mm — 650
Średnica obrabianego przedmiotu w podtrzymce max mm — 500
Długość obrabianego przedmiotu zamocowanego 
jednostronnie

ok. mm 800 800

Długość obrabianego przedmiotu z podtrzymką ok. mm — 1.200   | 1.800 
Średnica szlifowania przy szlifowaniu otworu max mm 620 620
Głębokość szlifowania przy szlifowaniu otworu max mm 650 1.200
Średnica szlifowania przy szlifowaniu powierzchni 
zewnętrznej/czołowej

max mm na zapytanie na zapytanie

Średnica szlifowania przy szlifowaniu powierzchni 
zewnętrznej/czołowej

max mm na zapytanie na zapytanie

Obciążalność na końcówce wrzeciona (w odległości 200 mm)
› Dla części mocowanych w uchwycie (jednostronnie) max kg 650 650
› Dla części konstrukcyjnych w kształcie wałka 

(podpartych w podtrzymce)
max kg — 1.300

Strona obrabianego przedmiotu / wrzeciennik obrabianego przedmiotu
Wrzeciono obrabianego przedmiotu

› Z napędem paskowym standard standard
› Z napędem bezpośrednim opcja opcja
› Łożyskowane hydrostatycznie opcja opcja

Zakres skrętu osi B1 (ręcznie, z systemem pomiaru kąta) od/do ° +12 / –1 +12 / –1
Automatyczna zmiana kąta poprzez oś B1 (CNC) od/do ° +12 / –1 +12 / –1
Oś C do szlifowania kształtów nieokrągłych opcja opcja
Oś U (CNC) do poprzecznego pozycjonowania całego wrzeciennika obrabianego przedmiotu

› Droga przejazdu max mm 300 300
› Dokładność obliczeniowa sterowania mm 0,0001 0,0001
› Minimalny przyrost dosuwu mm 0,001 0,001
› Prędkość maksymalna m/min 15 15

Droga ustawiania wrzeciennika obrabianego przedmiotu 
w kierunku Z

max mm — 1.400   | 2.000

Możliwość zastosowania podtrzymek nie tak
Doprowadzanie chłodziwa przez wrzeciono obrabianego 
przedmiotu

opcja opcja

Rozpoznawanie rozpoczęcia skrawania / zaiskrzenia przy 
szlifowaniu poprzez sensorykę płynową

opcja opcja

WOTAN® S6I w skrócie:



WOTAN® S6I-F 
(dla części konstruk-
cyjnych mocowanych 
jednostronnie)

WOTAN® S6I-L 
(dla długości części 
konstrukcyjnych do ok. 
1.200mm | 1.800mm)

Jednostka szlifierska
Oś Z (CNC)

› Droga przejazdu max mm 800 / 1.100 800 / 1.100 / 1.380
› Dokładność obliczeniowa sterowania mm 0,0001 0,0001
› Minimalny przyrost dosuwu mm 0,001 0,001
› Prędkość maksymalna m/min 15 15

Oś X (CNC)
› Droga przejazdu max mm 245 245
› Dokładność obliczeniowa sterowania mm 0,0001 0,0001
› Minimalny przyrost dosuwu (na promień) mm 0,0005 0,0005
› Prędkość maksymalna m/min 15 15

Głowica rewolwerowa wrzecion szlifierskich (oś B2) opcja opcja
Stałe wrzeciona szlifierskie z/bez głowicy rewolwerowej max szt. 1 / 4 1 / 4
Bezstopniowo regulowane ustawianie prędkości obrotowych wrzecion standard standard
Obróbka szlifierska konwencjonalnymi ściernicami korundowymi standard standard
Obróbka szlifierska ściernicami CBN opcja opcja

Jednostka do obciągania
Zaprojektowana do mocowania obciągaczy nieruchomych standard standard
Zaprojektowana do mocowania obciągaczy napędzanych opcja opcja
Rozpoznawanie zaiskrzenia przy obciąganiu poprzez sensorykę AE opcja opcja

Instrumenty pomiarowe
Sonda pomiarowa do określania punktu zerowego opcja opcja
Dalsza technika pomiarowa na zapytanie na zapytanie
Pomiar laserowy wszystkich osi liniowych CNC (w zakładzie WEMA) tak tak

Sterowanie i obsługa maszyny
Sterowanie SIEMENS SINUMERIK 840 D SOLUTION LINE tak tak
Będący własnością producenta system obsługi WOP Glauchau® tak tak
Możliwość diagnozy zdalnej tak tak
Do obsługi maszyny jest wymagana znajomość CNC brak brak

Automatyczny system wymiany narzędzia
dla narzędzi szlifierskich, sond pomiarowych i in. opcja opcja

Pozostałe dane
Umowa konserwacyjna na zapytanie na zapytanie
Pakiet części zamiennych i szybko zużywających się na zapytanie na zapytanie
Szkolenie operatorów / wsparcie przy produkcji / itd. na zapytanie na zapytanie



CHEMNITZ

Werkzeugmaschinenfabrik Glauchau GmbH

 Map-Marker-Alt Dieselstrasse 2
  08371 Glauchau · Germany

 PHONE +49 3763 61-0 
 FAX +49 3763 61-122 
 ENVELOPE wema-glauchau@nshgroup.com

  www.wema-glauchau.com

Wyłączny przedstaWiciel W polsce

European Technology Sp. z o.o., Sp. k.

 Map-Marker-Alt ul. Libijska 10
  03-977 Warszawa

 PHONE +48 22 617 46 41, +48 22 616 19 82 
 FAX +48 22 616 31 09 
 ENVELOPE eurotec@eurotec.pl

  www.eurotec.pl

Dokładne ustalenie wymagań

Indywidualna oferta na szlifierkę

Indywidualna konstrukcja

Produkcja

Kontrola jakości

Szlifowanie próbne

Wstępny odbiór maszyny

Dostawa & montaż

Szkolenie & instruktaż

Serwis posprzedażowy

Nasi eksperci będą do Państwa dyspozycji od momentu 
złożenia zapytania aż do obsługi posprzedażowej przy 
codziennej pracy maszyny, tak abyście Państwo otrzy-
mali od nas optymalną szlifierkę.

Chętnie zaprezentujemy Państwu w naszej  siedzibie 
w Glauchau potencjał maszyn wzorcowych 
WOTAN®, na których wykonujemy również szlifo-
wania próbne i zlecone.

wszystkie informacje zawarte w niniejszej broszurze służą jako wyprzedzająca informacja dla klientów i 
osób zainteresowanych, dlatego nie są zapewnieniem właściwości produktu w rozumieniu przepisów prawa.
stan: 8.3.2018 · zmiany zastrzeżone
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