MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
Ve r t i k á l n e s ú s t r u h y

Malé karusely VSC
představeny na MSV 2016
Ing. Lukáš NEZDAŘIL, marketingový specialista, TDZ Turn s.r.o.

Letošní brněnský strojírenský veletrh byl předem avizován jako největší za posledních
5 let, a aniž bychom studovali statistiky, lze dát těmto odhadům za pravdu. Ve špičce, mezi
9 a 16 hodinou, byl fakticky každý den téměř problém si návštěvníky „rozebírat“, a to i přes
velmi dobré zázemí a obsluhu stánku. Významný vliv na toto zatížení měla především oproti
předchozím letům zvýšená návštěvnost ze strany odborné veřejnosti.
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Náhodné kolemjdoucí návštěvníky lákaly pravděpodobně především zajímavé a velmi dobře zpracované modely skutečných
strojů. A to jak vertikálních soustruhů, tak model horizontálního
soustruhu. Tyto zakázkové unikáty ve zmenšeném měřítku ukazují
skutečnosti odpovídající detaily. Pozvané návštěvníky mimo jiné
nejspíše hodně přitahovala letošní asi nejvýznamnější novinka
společnosti TDZ TURN, a to vertikální soustruhy série VSC.

Vertikální soustruhy série VSC
Název této naší nové série vychází pro snadné zapamatování
z počátečních písmen anglického popisu stroje, a to Vertical
Small CNC controlled. V porovnání s naším tradičním produktem, a to vertikálními soustruhy série VLC (Vertical Large CNC
controlled) se skutečně jedná o malé stroje. Stroje série VSC
jsou nabízeny v provedení 500, 600 a 800. Nejedná se však
o označení indikující průměr upínací desky nebo hydraulického
sklíčidla, vždyť například stroj VSC 500 ATC+C má oběžný průměr 750 mm, ale o ideální rozměr ruční upínací desky.

Jedinečné oproti konkurenci
Průzkum trhu ukázal jednak velký zájem ze strany potenciálních
zákazníků a jednak nedostatek nabídky strojů v těchto velikostech a těchto vlastností, jaké mohou stroje série VSC nabídnout.
Stroje série VSC jsou určeny pro všechny zákazníky vyrábějící
především střední a menší série, a to někdy i velmi variabilní,
hledající velkou univerzálnost a přesnost stroje, vyžadující vysokou spolehlivost a případně nadstandardní řešení problému.
Všechny stroje série VSC jsou vybaveny pevným smykadlem
na pohyblivém příčníku a 12 nebo 16 polohovým automatickým
zásobníkem pro nástrojové držáky, ale také obrobkovou sondu,
brousícím zařízením, úhlovou hlavu apod.
Všechny stroje VSC mohou být dodány buď v soustružnickém
provedení, nebo v provedení s plnohodnotně řízenou osou „C“
a náhonem rotačních nástrojů. V provedení 500 a 600 ocení vybraní zákazníci možnost osy „Y“. V provedení 800 například zase zákazníci ocení vybavení stroje křížovým ložiskem zajišťujícím
větší přesnost, nosnost, jednoduchost údržby, větší prostor pro
obrábění atd. Naprostým standardem společnosti, ať už se jedná
o stroje série VSC nebo další vertikální a horizontální soustruhy
společnosti TDZ TURN, je nástup na servisní zásah nejpozději
do 24 hodin po nahlášení. Společnost současně poskytuje až
36 měsíční záruku a až 5 letou záruku na vybrané komponenty.

stroje série VSC standardně vybaveny plně funkčním řídicím systémem a pohony Siemens. Tento nezanedbatelný fakt přináší
ve srovnání s konkurencí, která Siemens obvykle neumí, další velké výhody, například: více funkcí systému v základním provedení,
více opcí, lepší servisní podpora, jednodušší obsluha a podpora,
menší nároky na kvaliﬁkovanou obsluhu atd.

Kvalita za rozumnou cenu
Stručně řečeno, stroje série VSC lze pro jejich speciﬁcké funkce
a vlastnosti jen těžce srovnávat s konkurencí, kterou představují
široce rozšířené „centrum-karusely“. Není nutné ale zákazníky již
předem strašit, cenu lze očekávat velmi příznivou.

Poděkování a pozvánka k nám
Děkujeme všem našim zákazníkům za přízeň. Vážíme si jí a budeme bojovat za její udržení. Pokud se vám doposud nepodařilo
navštívit náš veletržní stánek a ani naše zázemí společnosti, jste
zváni.

Kontaktujte nás a domluvte si osobní setkání.
www.tdz-turn.com

Řídicí systém Siemens
Výše uvedené technické vlastnosti a také servisní podpora jsou
pro mnohé konkurenční dodavatele již na počátku jednání nepřekonatelné. Navíc, stejně jako další produkty TDZ TURN, jsou
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