UCHOPOVANIE.
UPÍNANIE.
POLOHOVANIE.
PRESNÉ UPÍNACIE KLIEŠTINY
OD FIRMY SWS

O SWS. FIRMA
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PRESNOST JE NAŠE
REMESLO.

Vývoj a výroba špeciálnych upínacích zariadení si vyžaduje
dlhoročné skúsenosti, odborné znalosti vo vývoji a presnosť
výroby. Rovnako ako pri voľnom lezení bez istenia a pri
rýchlostnom lezení je nevyhnutná precízna príprava. Tá
zaručuje bezpečnosť a presnosť pri neustále sa skracujúcich výrobných cykloch, počas nasadenia zariadenia a to i
pri meniacich sa okolnostiach a situáciách.
Centrálny pohon upínacieho zariadenia

Takéto požiadavky na vysoko presné upínacie zariadenia
pre priemyselnú výrobu si denne kladieme.
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»MÁME TO POD KONTROLOU.«
Vyvíjame a vyrábame štandardné a špeciálne upínacie
zariadenia na upínanie obrobkov a náradia. Našimi prioritami sú vždy najvyššie nároky na presnosť, kvalitu a
poskytované služby. Portfólio našich produktov obsahuje
popri štandardných a špeciálnych upínacích klieštinách
upínacie tŕne a upínacie puzdrá, rovnako ako aj kompletné
upínacie systémy a rýchloupínacie rozhrania uľahčujúce
výmenu upínačov na optimalizáciu prestavbových časov.
Výrobu našich upínacích zariadení máme pevne v rukách
– pokrývame takmer 100% všetkých výrobných technológií v Nemecku a disponujeme aj kalením do soľného
kúpeľa.
Našimi zákazníkmi sú spoločnosti pôsobiace v oblasti
vzdušného a kozmického priemyslu, automobilového
priemyslu, medicínskej technológie, ropného priemyslu,
optického priemyslu a výrobcovia obrábacích strojov.
Naše účinné a odolné upínacie zariadenia sa používajú
všade na svete.
Značka SWS-Spannwerkzeuge znamená pre našich zákazníkov riešenia vysokej technickej kvality a upínacie
zariadenia s dlhou životnosťou určené pre tých, ktorí
hľadajú: Upínacie zariadenia so špecificky definovanými
vlastnosťami a konkrétne merateľnými výhodami flexibilne spĺňajúce všetky požiadavky zákazníkov.

Tak znelo heslo nášho zakladateľa pána Webera, ktorý
začal s výrobou upínacích zariadení pre strojársky priemysel v roku 1920. Práve on sľúbil zákazníkom, že všetky
jeho produkty budú dodávané s najvyššou presnosťou a
budú permanentne optimalizované. Zakladateľovo heslo
platí dodnes. Dnes patrí firma SWS-Spannwerkzeuge
GmbH k vedúcim medzinárodným spoločnostiam, ktoré
sa zaoberajú výrobou upínacích zariadení a presného
náradia.
S vysokými požiadavkami našich zákazníkov neustále
rastie naša odborná znalosť vo vývoji a výrobe upínacích
zariadení. Hlavnými realizátormi sú kvalifikovaní a motivovaní zamestnanci, ktorí pracujú v našej firme už mnoho
rokov a majú širokú škálu skúseností vo výrobe upínacích
zariadení. Viac než 400 vlastných konštrukčných návrhov
pre známych zákazníkov tieto odborné znalosti potvrdzuje. Dokonalosť pramení z tradície. Už takmer 100
rokov zabezpečujeme inovatívne upínacie riešenia s
dlhou životnosťou.
Záleží nám na Vašich očakávaniach v oblasti upínacích
zariadení pre priemyselné využitie: zvyšovanie produktivity, dlhá životnosť, služby, optimalizácia nákladov a
prestavbových časov, ako aj rýchla doba dodania. Za tým
všetkým stojí naša firma SWS-Spannwerkzeuge GmbH.

O SWS. USP
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NEKOMPROMISNOST.
PRECÍZNOSŤ A DOKONALOSŤ.
Priania a požiadavky našich zákaznÍkov berieme ako
neustálu výzvu.
Presne ako horolezecký tím Alexandra a Thomasa
Huberovcov (Huber Buam) pri pokuse o rekord v rýchlostnom lezení na Nose – 1000 metrov dlhá lezecká dráha v
meste El Capitan (Yosemite Valley, USA). Presná príprava,
detailné plánovanie a potrebná vôľa prelomiť rýchlostný
rekord sú základnými predpokladmi pre také výkony.
Tím Huber Buam dorazil do cieľa 4.10.2007 s časom
2:45:45 h (zvyčajne horolezcom zaberie výstup 3 až 7 dní)
Túto ctižiadostivosť a povinnú precíznosť berieme ako
príklad, aby sme denné výzvy našich zákazníkov plnili
presne, spoľahlivo a rýchlo.

Požiadavky našich zákazníkov na kvalitu upínacích
zariadení pre priemyselnú výrobu zabezpečujeme
použítím najnovšej meracej techniky (súradnicové meracie prístroje) a testovacích postupov. Táto precíznosť
potvrdzuje naše požiadavky na výrobu a umožňuje nám
vyrábať upínacie zariadenia s odchýlkou súosovosti menej
než 3µm. Na požiadavku dodávame všetky upínacie zariadenia s meracím protokolom. Ten dokumentuje najvyššie
nároky na kvalitu.
Pracujeme s aktuálnou verziou 3D CAD Solidworks
a používame metódu konečných prvkov (MKP),
najmodernejší softvér na výpočty a návrhy pri vývoji a
výrobe špeciálnych upínacích zariadení. List technických
parametrov špeciálnych upínacích zariadení definujeme
v úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi.
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SKÚSENOSTI A ODBORNÉ ZNALOSTI.

MODERNIZÁCIA A SLUŽBY.

Pri výrobe upínacích zariadení sa spoliehame na
dlhoročné skúsenosti, kvalitný materiál, vlastné tepelné
spracovanie a odbornú znalosť výroby. Kľúč k úspechu je
definovaný celostným prístupom pri výrobe precíznych
upínacích zariadení.

Ďalšie inovatívne služby firmy SWS-Spannwerkzeug
GmbH zahŕňajú opravu a údržbu už existujúcich
upínacích zariadení. Naše služby zahŕňajú aj celkovú
údržbu upínacích zariadení, na ktoré sa vzťahuje záruka
funkčnosti nových upínačov.

Úžitkom pre našich zákazníkov je inovatívna konštrukcia,
materiál šitý na mieru požadovanému využitiu, vysoká
precíznosť pri výrobe, dômyselný proces vulkanizácie za
tepla i za studena, a finálna montáž náročných zostáv
upínacích zariadení.

Tento dlhodobý a od výrobcu nezávislý servis zlepšuje
využitie upínacích zariadení. Výhodou pre našich zákazníkov je výrazné zlepšenie pomeru kvality a ceny tovaru,
do ktorého investujú (TCO).

Navyše životnosť našich produktov je približne o 20%
vyššia než životnosť produktov konkurenčných firiem.

Aby sme zoptimalizovali produktivitu výrobných zariadení našich zákazníkov (OEE), ponúkame v našom portfóliu škálu špeciálnych riešení, a to od návrhu cez výroby
upínacích zariadení so zjednodušenou prestavbou alebo
výmenou na ďalšie zvýšenie výkonu a využitia strojov.
V prípade potreby sme schopní pri neplánovanej odstávke výrobného zariadenia z dôvodu chýbajúcej klieštiny
rýchlo reagovať a pomôcť Vám dodávkou upínacej
klieštiny z „rýchlej dielne“ skôr ako do týždňa. Preto nás
neváhajte kontaktovať.

VÝKONY. SKUPINY PRODUKTOV
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UPÍNACIE
ZARIADENIA
MADE IN
GERMANY.
Vyrábame upínacie zariadenia pre najrôznejšie priemysly a odvetvia. Všetci naši zákazníci, národní ako aj
medzinárodní, očakávajú upínacie zariadenia najvyššej
výrobnej presnosti za rozumné ceny.
Naše štandardné upínacie zariadenia, špeciálne upínacie
zariadenia a komplexné špeciálne upínacie zariadenia sa
vyznačujú precíznosťou, životnosťou a krátkym časom
dodania.
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ŠTANDARDNÉ KLIEŠTINY A UPÍNACIE HLAVY

ŠPECIÁLNE KLIEŠTINY A UPÍNACIE HLAVY

Presné prevedenie, najvyššia presnosť a životnosť sú
známkami kvality našich upínacích klieštin a hláv. Pred
realizáciou všetkých návrhov sú konštrukčne zohľadnené
požiadavky podľa budúceho účelu. Štandardná presnosť
sa nachádza v rozmedzí do 10 µm, pre najnáročnejšie
požiadavky vieme dosiahnuť presnosť menej než 3 µm.
Vulkanizácia našich upínacích zariadení sa vykonáva
priamo u nás. Upínacie styčné plochy upínacích zariadení sú podľa požiadavky hladké alebo ryhované priečne;
pozdĺžne; priečne a pozdĺžne. Aby sme zvýšili životnosť
náradia povlakujeme na požiadavku styčné plochy
upínacieho zariadenia rozličnými povlakmi v súlade so
zamýšľaným využitím. Všetky upínacie zariadenia sú na
požiadavku pripravené na rýchle dodanie zo skladu.

V závislosti od rozmeru obrobku a použitého upínacieho zariadenia vyrobíme všetky veľkosti, geometrie a
priemery od Ø 0,130 mm do Ø 300 mm.

–
–
–
–
–
–
–
–

Dôraz kladieme na:

Tlakové upínacie klieštiny (rad 100)
Posúvacie klieštiny (rad 200)
Podávacie klieštiny (rad 300)
Klieštiny pre upínanie náradia (rad 400)
Redukčné upínacie puzdrá
Sadové upínacie klieštiny (rad 700)
Obojstranné upínacie klieštiny (rad 800)
Upínacie kliešitny, posúvacie klieštiny a podávacie
klieštiny pre viacvretenové automaty (rad 9000)
– Upínacie hlavy pre upnutie polotovarov a hotových dielov
– Segmentové upínacie klieštiny

Výrobu uskutočníme podľa výkresovej dokumentácie zákazníka alebo na základe nášho vlastného konštrukčného
návrhu. Špeciálne vložky zo spekaných karbidov, vlepené
alebo spájkované, zlepšia životnosť. Povlakovanie rovnako
zvýši odolnosť voči oteru, zamedzí lepeniu, eliminuje
odtlačky po upínaní a zvýši prenášaný krútiaci moment.
Na zvýšenie životnosti štandardných upínacích klieštin
ich navrhujeme v špeciálnych vyhotoveniach Spoliehame
sa pritom na naše skúsenosti, ktoré sme nazbierali za
takmer storočnú históriu firmy.
– Upínacie klieštiny podľa DIN v špeciálnom vyhotovení
– Upínacie hlavy v špeciálnom vyhotovení
– Segmentové upínacie klieštiny v špeciálnom
vyhotovení
– Upínacie klieštiny so vsadenými vložkami zo spekaných
karbidov
– Upínacie klieštiny na ozubenia
– Upínacie klieštiny na náradie
– Redukčné upínacie puzdrá

VÝKONY. SKUPINY PRODUKTOV
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UPÍNACIE TŔNE A PUZDRÁ

ŠPECIÁLNE UPÍNACIE ZARIADENIA

S našimi upínacími tŕňmi podľa prislúchajúceho dimenzovania precízne upnete najrozličnejšie obrobky. K
nim patriace upínacie puzdrá sú navrhnuté na upínanie
presne definovaných obrobkov.

V oblasti upínania ponúkame komplexné štandardné
a špeciálne upínacie zariadenia „Made in Germany“.
Naše riešenia pozostávajú z návrhu, výroby a montáže
a to všetko z jednej ruky. Široký rozsah služieb priamo u
zákazníka zabezpečí požadovanú životnosť našich produktov.

Náš patentovaný systém „Optispring“ ponúka alternatívu
k vulkanizovaným upínacím puzdrám. Inovácia založená
na pružnosti oceľových pružín zdvojnásobuje životnosť, a
tým zvyšuje využitie strojov našich zákazníkov. Inovatívne
konštrukčné riešenie Optispring-u umožňuje samostatnú
opravu výrobným pracovníkom.
Dodávame štandardné upínacie tŕne, puzdrá a segmentové upínacie puzdrá rovnako ako aj špeciálne tŕne a
rozpínacie tŕne ako napríklad:
–
–
–
–

Vysoko presné tŕne s odchýlkou súosovosti < 3µm
Upínacie tŕne na posuvné čeľuste
Rozpínacie tŕne
Upínacie tŕne na ozubenia

Spracovanie konceptu a projektový manažment
zabezpečia dodržanie požadovaných cieľových parametrov. Presnosť a opakovateľnosť výroby našich produktov je samozrejmosťou.
Výber z približne 400 vlastných konštrukčných návrhoch
zahŕňa medzi iným:
– Membránové upínače
– Systémy pre trecie zváranie
– Rýchlovýmenné upínacie zariadenia na optimalizáciu
prestavbového času
– Zobákové upínače
– Segmentové upínače
– Špeciálne upínacie hlavy
– Presné upínacie zariadenia na najvyššie prenosnosti s
toleranciou súosovosti < 3µm
– Upínacie prípravky na zabezpečenie nulového bodu
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UPÍNACIE ČEĽUSTE

VYBAVENIE STROJOV

Už desaťročia si zákazníci vážia vysokú presnosť našich
upínacích čeľustí.

Pre efektívnu výrobu potrebujú vysokovýkonné zariadenia aj zodpovedajúce príslušenstvo. Tu dodávame
riešenia, ktoré kladú ťažisko na optimalizáciu prestávb
alebo zabezpečenie kvality na zvýšenie ukazovateľov OEE.

Kombinácia vybraných materiálov s tepelným spracovaním v našom podniku je zárukou kvality upínacích
čeľustí. Aby sme dosiahli špecifické vlastnosti našich
upínacích čeľustí nasadzujeme počas výroby kvalitné
materiály.
Na zabezpečenie optimálnej opakovateľnosti pri výmene
upínacích čeľustí sú ich styčné plochy (drážky alebo zúbkovanie) brúsené. Tým garantujeme našim zákazníkom
optimálny výsledok vo výrobe.
Upínacie čeľuste vyrábame v špeciálnom vyhotovení ako:
– Zúbkované upínacie čeľuste (tvrdé/mäkké)
– Upínacie čeľuste s drážkami (tvrdé/mäkké)
– Špeciálne upínacie čeľuste

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Nastavovacie krúžky
Pripojovacie rozhrania strojov
Meranie zariadenia a kalibre
Montážne prípravky
Rýchlovýmenné systémy, vhodné pre všetky upínacie
zariadenia (bez ohľadu na výrobcu)
Upínacie valcové spojky
Vretenové príruby
Príslušenstvo pre automatizovaný nakladač a vykladač
Špeciálne strediace prípravky

O SWS. SLUŽBY
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VÝKON
ZAVÄZUJE.
SWS SLUŽBY.

NESĽUBUJEME – GARANTUJEME.

Škála našich služieb zahŕňa konštrukčný návrh, výrobu,
montáž a služby na mieste. Naše oddelenie údržby je
jedinečné.

K našim obzvlášť populárnym službám patrí vysoko
precízna údržba rozličných klieštin, upínacích puzdier,
upínacích hláv a upínacích tŕňov nezávisle od výrobcu.
Údržbou upínacích zariadení dosahujeme pre našich
zákazníkov úsporu až do 60% ceny nového zariadenia.
Ďalším z hlavných bodov je optimalizácia a modernizácia
už existujúceho a používaného upínacieho zariadenia.

Profesionálny produktový manažment zabezpečuje
dodržanie podmienok konštrukčného návrhu, postupnosti krokov výrobného procesu rovnako ako aj dodanie
načas.

Dôraz kladieme na individuálne požiadavky z výroby
našich zákazníkov. Spolu so zákazníkmi vytvárajú
špecializovaní pracovníci firmy SWS-Spannwerkzeuge
GmbH lokálne riešenia na zlepšenie výroby. Pritom kladieme veľký dôraz na to, aby sme predišli omylom. Mimoriadnu technickú úroveň sme dosiahli prostredníctvom
dôsledného odstraňovania príčin chýb a neustáleho
vývoja.
Vaši zamestnanci nás zastihnú na zákazníckej
linke počas pracovných dní medzi 07:00 a 17:00:
+49 (0) 6661. 9622-0.
V prípade nečakaných problémov nás môžete po predchádzajúcej dohode kontaktovať aj mimo pracovných dní
a počas sviatkov na linke, ktorá funguje 24 hodín denne 7
dní v týždni.

Údržba upínacích hláv
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FLEXIBILNÍ, RÝCHLI, ZAMERANÍ NA ZÁKAZNÍKA
– Zameranie na zákazníka:
Podpora prostredníctvom technického predaja a servisných technikov.
– Flexibilnosť:
Špeciálne upínacie zariadenia od vývoja po uvedenie
do prevádzky „z jednej ruky".
– Vysoká miera vertikálnej integráciie:
Takmer 100% pokrytie výroby v Nemecku a takmer
storočné skúsenosti v sektore upínacích zariadení.
– Sklad:
Všetky produkty držíme po dohode skladom podľa
zákazníckych požiadaviek.
– Rýchle doručenie:
Krátka doba dodania, v prípade odstávky stroja do
týždňa.
– Ušetrenie vďaka modernizácii:
V našom oddelení opráv modernizujeme všetky upínacie zariadenia efektívne a bez ohľadu na výrobcu. Tým
šetríme čas aj peniaze a garantujeme úžitkové vlastnosti produktu porovnateľné s novým.

Použitie lezeckých
obrázkov s láskavým povolením
od Alexandra Hubera
(Huber Buam).

SWS – SPANNWERKZEUGE GMBH
Umgehungsstraße Nord 3
Industriegebiet Ost · D-36381 Schlüchtern
T +49 (0) 6661. 96 22 -0
F +49 (0) 6661. 54 90
info@sws-spannwerkzeuge.de
http://www.sws-spannwerkzeuge.de/sk_SK/vykony/

Design and concept: www.loewentor.de

KONTAKT

