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Dokonalý povrch Rz 0,001 mm: 

za krátky čas a na jedno upnutie

Firma Baublies však prišla s novinkami, 

ktoré uľahčia prácu s výberom nára-

dia. Nová webová stránka www.baub-

lies.de ponúka výber adekvátneho ná-

stroja pomocou vyplnenia tabuľky. Po 

vyplnení údajov o obrábanom materiáli, 

tvare, priemere, spôsobe upnutia (VDI, 

HSK, štvorhran, cylinder atď.) a druhu 

stroja (fréza, sústruh), tabuľka pomôže 

vyselektovať optimálny nástroj a rezné 

podmienky. Ku konkrétnym nástrojom 

je možné vidieť krátke video zobrazu-

júce priebeh operácie. 

Nástroje na zahladenie povrchu 

Novinkou sú nástroje, ktoré sa použí-

vajú na zahladenie povrchu. Súčasťou 

nástrojov je syntetický diamant, ktorý 

vďaka svojim rozmerom dokáže kopíro-

vať aj zložitejšie tvary. 

Diamantový nástroj sa vyrába v troch 

verziách:

• pre vonkajšie priemery už od ø 2,0 mm 

a poradí si s materiálom do 65 HRC; 

• do otvorov, kde na rozdiel od valče-

kov dokáže kopírovať tvar a varia-

bilné priemery od ø 25,0 mm; 

• kombinovaný nástroj pre vnútorné 

priemery. Je osadený plátkom sústru-

žiacim povrch pred valčekovaním pri 

chode smerom do otvoru a diaman-

tom hladiacim povrch smerom von 

z otvoru.
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O efektivite valčekovania sa už presvedčilo veľa zákazníkov fi rmy Baublies, ktorí sa nebáli vyskúšať 
túto progresívnu technológiu, pri ktorej ušetrili výrobný čas odbúraním brúsenia a naviac dosiahli 
aj spevnenie povrchu v priemere o 20 %. O efektívnosti valčekovania svedčí aj dlhá životnosť val-
čekov, vysoká presnosť a v prípade kolízie aj dostupnosť náhradných dielov. 

Alba Precision s.r.o

Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica

tel./fax: +421 48 414 86 27, e-mail: albaprecision@stonline.sk

www.baulies.de, www.albaprecision.sk

R
ESU

M
É

Brúska zapadne prachom

Valčekovacie a zahlaďovacie nástroje 

fi rmy BAUBLIES nahrádzajú brúsenie 

povrchov a dosahujú drsnosť povrchu 

po opracovaní Rz menej ako 0,001 mm. 

BAUBLIES taktiež vyrába nástroj na roz-

valcovanie a zavalcovanie materiálu.

Henrich Hrnčiarik

Brúska zapadne prachomBrúska zapadne prachom


