ABOVE AND BEYOND HONING

ВАШ ПАРТНЕР У
ПРЕЦИЗІЙНІЙ ОБРОБЦІ ОТВОРІВ

ГЛОБАЛЬНІ РІШЕННЯХ З ХОНІНГУВАННЯ

ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА SUNNEN
ПОРЯД З ВАШОЮ КОМПАНІЄЮ ТА
ВИРОБНИЦТВОМ
Компанія «Sunnen» є світовим лідером систем прецизійної обробки
отворів. Обираючи «Sunnen Solution», Ви отримуєте хонінгувальні
верстати

разом

с

найкращими

різальними

абразивами,

високоефективними хонінгувальними оліями, охолоджувальними
рідинами, набором інструментів та приладами для прецизійного
розточування. Незалежно від того, чи працюєте Ви на механічному
автономному або на повністю автоматизованому верстаті, рішення
«Sunnen» найкраще підходять для виробничих процесів з високими
вимогами, а саме: Ви зможете працювати, задовольняючи особливі
виробничі потреби.
Маючи більш ніж 90-річний досвід, компанія Sunnen забезпечує
рішеннями з прецизійного хонінгування неймовірно велике розмаїття
сфер промисловості та застосування. Наша глобальна мережа та
найбільший у галузі вибір хонінгувальних верстатів - горизонтальних
або вертикальних, одно- або багатошпиндельних, стандартних або
виготовлених під замовлення - надають нам можливість бути ближче
до Вас та забезпечувати відповідними рішеннями підприємства
кожної країни світу.
Як найбільший постачальник інтегрованих хонінгувальних систем, ми
підтримуємо Центри новітніх технологій по всьому світу, маючи штат
із більше ніж 650 працівників. Ми надаємо першокласну підтримку
через 3 виробничі заводи і 10 філіалів, а також торгівельно-сервісну
мережу в більше ніж 50 країнах світу.
Неважливо, яка задача з розточування отворів може стати перед
Вами та у якій точці світу Ви знаходитесь, ми маємо «Sunnen
Solution» саме для Вас!

ЗАВОДИ ТА ФІЛІАЛИ SUNNEN
ДИСТРИБ’ЮТОРИ SUNNEN

ПОСТАЧАЛЬНИХ ПОВНОГО СПЕКТРА ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

Консультування

Встановлення та навчання

Рішення для верстатів

Комплект інструментів та абразивів

ГОТОВІ РІШЕННЯ SUNNEN
ВАШ ПОСТАЧАЛЬНИК СИСТЕМ «ПІД-КЛЮЧ»
Гармонійне

поєднання

верстата,

інструменту,

абразиву,

змащувально-охолоджувальної рідини та вимірювального приладу
є

надзвичайно

важливим

для

економічно

ефективного

хонінгування та оптимальної якості обробки отворів.
Аналіз процесу та розрахунок вартості є основою для постачання
готового рішення Sunnen.
Усі основні параметри розмірної обробки отворів та вимоги щодо
якості, розроблені нашими клієнт-орієнтованими центрами нових
технологій у США та Швейцарії.
На правах експерта, Sunnen бере на себе повну відповідальність
за весь процес хонінгування.

Автоматизація

Хонінгувальні масла
та ЗОР

Прецизійні вимірювальні
прилади

Обслуговування та підтримка

ПРОЦЕС ХОНІНГУВАННЯ

КОРИГУВАННЯ НА ГЕОМЕТРІЮ
ШЛЯХОМ ХОНІНГУВАННЯ

Бочкоподібне

Дугоподібне

Воронкоподібне

З розточними мітками

З фрезними мітками

Конусне

Здвоєне

З малим діаметром

Овальне

Хвилясте

РИСУНОК 1:

РИСУНОК 2:

РИСУНОК 3:

Абразивне покриття складається

Кожне зерно розпадається

Зубчаста структура поверхні

в кількох зернистих шарів,

після затуплення місця

отримується шляхом поєднання

розміщених один за одним.

зв’язування зерен.

обертового та лінійного руху.

УНІКАЛЬНА РОЗМІРНА
НАВІЩО ПОТРІБНЕ ХОНІНГУВАННЯ

ОБРОБКА ОТВОРІВ

Економія витрат та тривалий час амортизації завдяки:
- Спрощеному та швидкому механізму

ШЛЯХОМ ХОНІНГУВАННЯ
зазвичай

утримання деталі; відсутність потреби

використовується абразивний брусок. Абразивний брусок

ставити деталь по центру (особливо у

Для

видалення

залишків

матеріалу,

складається з кількох шарів пов’язаних абразивних зерен
(РИС. 1). Кожна з абразивних головок діє як інструмент для
різання і ламається після затуплення (РИС. 2). Після чого
робота продовжується новим, гострим зерном.

порівнянні із внутрішнім шліфуванням)
- Ефективне видалення залишків матеріалу (короткий цикл)
завдяки різанню тисячі абразивних головок
(лише один хід однієї головки...)
- Висока потужність / розширення комплекту інструментів

В результаті хонінгування отримують отвори оптимального

(короткий цикл) завдяки балансу сил по центру (при

розміру. Економічно ефективний процес є справжньою

внутрішньому шліфуванні інструмент згинається,

альтернативою:

особливо, в довгих отворах)
- Тривалий термін служби абразиву/ інструменту

- ВНУТРІШНЬОМУ ШЛІФУВАННЮ

(процес заточування, який займає багато часу,

- ЧИСТОВОМУ ТА ТВЕРДОМУ ОБТОЧУВАННЮ

застосовується не часто)

- РОЗТОЧУВАННЮ
- ЧИСТОВОМУ РОЗКОЧУВАННЮ

- Низька інвестиційна вартість у порівнянні з іншими
процесами аналогічного рівня точності
- Найвища якість поверхні; < Rz 1 без зміни структури
поверхні через незначне виділення тепла
Хонінгування (РИС. 3) забезпечує високу продуктивність
різання, надзвичайну геометричну точність (< 0.001 мм),
високоякісну обробку поверхні (до Rz 0,3) та надає
можливість отримувати різноманітні види отворів
(РИС. ВГОРІ ЛІВОРУЧ).

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

ГІДРАВЛІЧНІ ДЕТАЛІ
СТАНДАРТНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ГІДРАВЛІКИ
Аксіально-поршневі насоси, гідравлічні блоки, клапани
та гідравлічні циліндри
СТАНДАРТНІ ВИМОГИ
Блоки та клапани: Доп. +/- 0,001 мм, o 0,0005,
/o/ 0,001 мм - 0,003 мм, поверхня Ra 0,2 - 0,4
Гідравлічні циліндри: Допуски H7 / H8
ПЕРЕВАГИ ХОНІНГУВАННЯ
Поршневі насоси: Збільшують період служби та
підвищують безпеку літаків
Блоки та клапани: Робота під високим тиском / висока
ефективність завдяки високій точності, відсутні протікання
Гідравлічні циліндри: Висока точність, тривалий період
служби

SUNNEN SOLUTION
Блоки: Серії VSS2, SV20хх
Клапани: Серії SH, VSS2, SV2010/5
Гідравлічні циліндри: Серія HT

ВИРОБЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
СТАНДАРТНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
Комплектуючі нафтогазового обладнання, вітряки, турбіни
СТАНДАРТНІ ВИМОГИ
Допуски H7 / H8, поверхня Ra 0,2 - 0,4, пряме
хонінгування холоднокатаних труб, труб з
плазмовим та порошковим нерівномірним
покриттям
ПЕРЕВАГИ ХОНІНГУВАННЯ
Збільшення терміну служби, забезпечення роботи
під високим тиском / висока ефективність завдяки
високій точності, відсутня вібрацій через зміни
температури, гнучкість завдяки використанню
невеликої кількості інструментів для розточування
більшого діаметру
SUNNEN SOLUTION
Серії: HT, SV24xx, SV25xx

АВІАЦІЯ
СТАНДАРТЕ ЗАСТОСУВАННЯ В АВІАЦІЇ
Шасі, турбіни, резервуари, що працюють під тиском, вали
для турбовентиляторів, вали приводу лопатей
гелікоптерів
СТАНДАРТНІ ВИМОГИ
Допуски H7 / H8, глухі отвори
ПЕРЕВАГИ ХОНІНГУВАННЯ
Сітчасте штрихування, висока якість обробки отворів,
відповідно трибологічних значень, відсутність впливу
тепла на структуру матеріалу поверхні, відсутність білого
шару
SUNNEN SOLUTION
Серії HT, SV24xx, SV25xx

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

КОМПЛЕКТУЮЧІ АВТОМОБІЛІВ ТА ДВИГУНІВ
ТИПОВІ КОМПЛЕКТУЮЧІ АВТОМОБІЛІВ ТА ДВИГУНІВ
Моторні блоки, малогабаритні двигуни, інжектори, корпуси
турбонагнітачів, загальні рейкові деталі, комплектуючі
кермового управління з підсилювачем, гальмівні барабани,
прокладки, зубчасті передачі, кулісні важелі, з'єднувальні
штоки.
СТАНДАРТНІ ВИМОГИ
Прокладки: Постійний кут нахилу перехресних ліній
Малогабаритні двигуни: Глухі отвори, вкриті шаром
нікасилу та хрому
Інжектори, Допуски < 0,001 мм, Rz < 1
Гальмівні барабани: Постійна текстура поверхні,
0 < 0,015 мм, глухі отвори
Зубчасті передачі: /o/ < 0,003 - 0,004 мм,
поверхня Ra 0,2 - 0,3, перпендикулярність
З'єднувальні штоки: Паралельні отвори, округлість,
текстура поверхні
ПЕРЕВАГИ ХОНІНГУВАННЯ
Збільшується період служби, більш зручна експлуатація,
заміна операції доведення, підвищується
енергоефективність, низькій рівень викидів, відмінні
трибологічні якості

SUNNEN SOLUTION
Прокладки / Блоки: Серії SV24xx, SV25xx
Малогабаритні двигуни/ зубчаті передачі: Серії SV24xx,
SH, SV2010/5
Корпуси турбонагнітачів: Серії SV2010/5, VSS2, SH
Корпус: SV2010/5
Паливні інжектори: Багатошпиндельний SV2015
Загальні рейкові деталі: Серії SV2010/5, SH
Гальмівні барабани: SV25xx Series

ВЕРСТАТИ І КОМПЛЕКТУЮЧІ
ТИПОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ВЕРСТАТІВ І КОМПЛЕКТУЮЧИХ
Зубчасті передачі, комплектуючі верстатів, ручні пристрої,
підшипники, хомути, карбідні втулки, деталі з кераміки /
композитних матеріалів, вимірювальне обладнання,
компресори
СТАНДАРТНІ ВИМОГИ
Зубчасті передачі: Розміщені перпендикулярно, особлива
форма (наприклад, увігнута)
Ручні пристрої: /o/< 0,002 мм, поверхня Rz < 1
кут нахилу перехресних штрихів
Турбонагнітачі: /o/< 0,004 мм, поверхня Ra 0,2
ПЕРЕВАГИ ХОНІНГУВАННЯ
Збільшується період служби, момент утримання (для ручних
приладів), тиха робота коробки передач, підвищення якості

SUNNEN SOLUTION
Серії: SV25xx, SV2010/5, VSS2, SH
Великі зубчаті передачі: Серії SV24xx, SV25xx, SV2010/5

ВИРОБНИЦТВО ПРЕС-ФОРМ ТА ШТАМПІВ
ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПРЕС-ФОРМ
Екструдерів (дво - та одно-гвинтових), порожнин для
виробництва ПЕТ-пляшок, розподільників, пробивних
штампів, твердосплавних штампів для виробництва
гвинтів

СТАНДАРТНІ ВИМОГИ
Порожнина: Конічної форми, високоякісна обробка
(шліфування) поверхні
ПЕРЕВАГИ ХОНІНГУВАННЯ
Збільшення терміну служби, глянцева обробка поверхні
< Ra 0,03 заміна операції доведення, зниження витрат
завдяки підвищенню якості, найбільш економне
виробництво карбідних втулок

SUNNEN SOLUTION
Серії SV2010/5, HT, SH

МАКСИМАЛЬНА ПРЕЦИЗІЙНІСТЬ

Багатошпиндельна
конструкція з обертовим
столом

Одношпиндельна конструкція

SUNNEN SV20XX & SV21XX має найменші допуски
у галузі – всього 0,25 µм, яких не має у жодному іншому
виробничому процесі. Функції управління ПК на базі
Windows®, що забезпечує легке використання
випадаючого меню, а також можливість зберегти робочі
налаштування для подальшого застосування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Електродвигун приводу шпинделя SV20xx: 7,5 кВт / 10,2 к.с.
Діапазон діаметра [ВД]: 3 - 65 мм
Макс. довжина деталі, оброблюваної на SV2010 / SV2015: 250 мм

SV20XX

побудована на надійній модульній платформі,
може бути легко пристосована до потреб користувача та
автоматизована,
щоб
точно
відповідати
заданим
специфікаціям - що Ви тільки побажаєте, від
багатошпиндельної
конструкції
до
пневматичного
вимірювального пристрою. Крім того, гнучка система
підтримує як одиничний прохід, так і хонінгування
розширювальними
інструментами
(багатоходове
хонінгування). Ідеальне рішення для виробників із середнім
та великим обсягом виробництва та найменшими
допусками.

SV21XX

гнучка система обробки невеликих отворів,
призначена для широкого кола застосувань, що може бути
легко
пристосована
до
потреб
користувача
та
автоматизована,
щоб
точно
відповідати
заданим
специфікаціям. Ідеальне рішення для виробників із
середнім та великим обсягом виробництва для обробки
невеликих отворів з найменшими допусками.

(не на вісі X)
Макс. довжина деталі, оброблюваної на SV2020: 250 мм
Переміщення каретки по вісі Х: 1 143 мм
Макс. довжина оброблюваної деталі на SV2052: 1 200 мм (не на вісі
X)

Електродвигун приводу шпинделя SV21xx: 1,5 кВт / 2 к.с.
Діапазон діаметра [ВД]: 1 - 20 мм

ПЕРЕВАГИ / ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПОКУПЦЯ
- Автоматичне коригування на геометрію отвору
- Автоматичне визначення вихідного діаметру
- Короткий хід або затримку у будь-якій частині отвору
- Просте управління завдяки промисловому сенсорному екрану
- Проста у використанні система моніторингу на базі Windows®
- Необмежена ємність пам’яті
- Найкращий вибір інструментів

SUNNEN SV2015 з блоком завантаження/розвантаження,

SUNNEN SV2015 з великим роботизованим конвеєром

системою обробки деталей портального типу, системою
повітровимірювання,
унікальним
пристроєм
фіксації
деталей.

для подачі деталей, з трьома шпинделями: 1- для грубої
обробки / 1 - для чистової обробки / 1 - для зачищення,
подільно-обертовим
столом,
зовнішнім
обертовим
(очисним) блоком.

SUNNEN SV2010 із системою повітровимірювання та

SUNNEN SV2015 із завантажувальним жолобом та

зворотнім зв’язком процесу.

SV2015 з лінійним завантажувальнорозвантажувальним механізмом, подавачем-чашею,
подільно-обертовим столом всередині для виконання
кількох операцій, таких як пневмовимірювання розміру
отвору із 100% зворотнім зв’язком, хонінгування,
зачищення та вимірювання.
SUNNEN

лінійним
механізмом.

завантажувально-розвантажувальним

SUNNEN SV2015 з роботизованою системою зміни палет
на 13-26 палет, вимірювальним механізмом із зворотнім
зв’язком, подільно-обертовим столом для виконання кількох
операцій, набір різних гідравлічних клапанів.

МАКСИМАЛЬНА ПРЕЦИЗІЙНІСТЬ

ДВА ПОВНІСТЮ АВТОМАТИЧНИХ ВЕРСТАТА SUNNEN
SV2015
для грубої та чистової обробки поверхні, пов’язані
невеликим блоком подачі деталей, блоком орієнтації
деталі, механізмом вимірювання після виконання процесу із
100% зворотнім зв’язком.

ДВА НЕЗАЛЕЖНИХ АВТОМАТИЧНИХ
ВЕРСТАТА SV2010
для грубої та чистової обробки поверхні, пов’язані
механічним конвеєром, блоком автоматичного затискання,
обробки запрограмованої моделі отвору, механізмом
вимірювання після виконання процесу із зворотнім зв’язком.

МАКСИМАЛЬНА ПЕРЦИЗІЙНІСТЬ

SUNNEN VSS2XX Багатошпиндельна (4 або 6 шпинделів)
система одиничного проходу VSS2xx, що забезпечує високу
точність геометрії отвору. Станок легкий в налаштування та
експлуатації - лише кілька кроків і він готовий для нової
деталі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Електродвигун приводу шпинделя: 7,5 кВт / 10,2 к.с.
Діапазон діаметра [ВД]: 3 - 50 мм
Швидкість ходу: 250 - 6 350 мм/хв.
Макс. оброблюваної деталі: 155 мм

ПЕРЕВАГИ / ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПОКУПЦЯ
- Короткий цикл (Одиничний хід®)
- Швидке налаштування
- Неперевершена точність (особливо для
гідравлічних блоків)
- Вибір із 4 та 6 шпинделів

SUNNEN VSS286 із спеціально виготовленим кожухом
верстата, окремим механізмом очищення, гнучкою
системою затискання для швидкої зміни налаштувань.

VSS286 з лінійним
порталом, блоком розділення деталей,
завантаження / розвантаження двох
деталей,
подвійним
подільнообертовим столом всередині верстата,
високопродуктивне
рішення,
інтегроване у лінію передачі.
SUNNEN

ВИРОБНИЦТВО ВЕЛИКИХ ДЕТАЛЕЙ

SUNNEN SV24XX містить запатентований механізм
переміщення, що забезпечує вертикальне переміщення і
може здійснювати короткий хід або затримуватися у будьякій частині отвору, генерує зворотньо-поступальний рух та
гарантує формування найбільш прямого і округлого отвору,
наскільки це можливо. Керування верстатом через ПК на
базі Windows® полегшує процес хонінгування. SV2410 має
додаткову вісь для переміщення з однаковою можливістю
хонінгування деталей із кромками. Верстат також має два
столи з незалежним переміщенням.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Електродвигун обертання шпинделя: 7,5 кВт / 10,2 к.с.
Діапазон діаметра: 19 - 200 мм
Робоча зона: 1 016 x 1 178 мм
Макс. довжина деталі, оброблюваної на SV2410: 600 мм
Переміщення каретки по вісі Х: 1 143 мм
Макс. довжина деталі, оброблюваної на SV2460: 1 300 мм
(не на вісі X)
Макс. довжина деталі, обробляваної на SV2490: 2 100 мм
(не на вісі X)

ПЕРЕВАГИ / ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПОКУПЦЯ
- Постійний кут нахилу перехресних штрихів
- Автоматичне коригування на геометрію отвору
- Короткий хід або затримка у будь-якій частині отвору
- Горизонтальна вісь шпинделя з програмним управлінням;
Автоматичне переміщення шпинделя до наступного
отвору
- Просте управління з промислового сенсорного екрана
- Проста у використанні система моніторингу на
базі Windows®

SUNNEN SV2490 із спеціально виготовленим кожухом,
вбудованим фільтром для масляного туману, механізмом
завантаження/розвантаження
важких
деталей
на
автоматичному столі з прямолінійним переміщенням,
механізмом послідовної обробки деталей у циклі, фіксатор
кріплення різних деталей.

ВИРОБНИЦТВО ВЕЛИКИХ ДЕТАЛЕЙ

SUNNEN SV25XX це професійна система, що поєдную
в собі потужність, точність та довговічність. Абсолютно
новий, запатентований механізм переміщення, що створює
вертикальне переміщення і може вибірково переміщувати
матеріал у будь-якій частині отвору, таким чином, створюючи
ідеальне рівномірне сітчасте штрихування по всій довжині
отвору, без розшарувань на кінцях. Побудовані на надійній
модульній платформі, ці багатофункціональні системи
можуть бути виготовленні під замовлення і відповідати усім
вимогам застосування, включаючи повну автоматизацію.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Електродвигун приводу шпинделя: 7,5 кВт / 10,2 к.с.
Діапазон діаметра: 19 - 300 мм
Макс. довжина деталі, оброблюваної на SV2510: 600 мм
Переміщення каретки по вісі Х: 1 143 мм
Макс. довжина деталі, що обробляється на SV2560: 1 300 мм
(не на вісі X)

ПЕРЕВАГИ / ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПОКУПЦЯ
- Постійний кут нахилу перехресних штрихів
- Автоматичне коригування на геометрію отвору
- Короткий хід або затримка у будь-якій частині отвору
- Просте управління з промислового сенсорного екрана
- Проста у використанні система моніторингу на базі
Windows®
- Ефективне видалення залишків матеріалу до 700
см3/год.
- Застосування пневматичного вимірювального
приладу та двоступінчастого інструменту
- Подільно-поворотний стіл для швидкої зміни
режимів застосування

СИСТЕМНЕ

РІШЕННЯ ДЛЯ ГАЛЬМІВНИХ БАРАБАНІВ SV2500 з лінійним
завантажувально-розвантажувальним механізмом, орієнтацією деталей, подільнообертовим столом всередині для виконання кількох операцій, таких як завантаження/
розвантаження, хонінгування та вимірювання. Можливість інтеграції у виробничу лінію.

ВИРОБНИЦТВО ВЕЛИКИХ ДЕТАЛЕЙ

SUNNEN SV15 - найбільш універсальний верстат
з простим налаштуванням параметрів та процесом
управління. На простому у використанні, високотехнічному
сенсорному екрані виводиться повне відображення
запатентованого профілю Sunnen. Графічний дисплей, який
відображає вид у розрізі в реальному часі, надає можливість
оператору затриматися точно у тому положенні, де отвір є
візуально малим, без жодних припущень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Електродвигун приводу шпинделя:
2,25 кВт / 3 к.с.
Діапазон діаметра [ВД]: 19 - 200 мм
Вага: 680 кг
Довжина ходу: 225 мм
Робоча зона: 558 x 1 168 мм

ПЕРЕВАГИ / ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПОКУПЦЯ
- Швидке налаштування
- Універсальний верстат
- Контроль геометрії отвору

SUNNEN SV30 призначений для виробництва малого та
середнього обсягу. Просте управління (з ПК) сенсорним
екраном Sunnen забезпечує швидке налаштування
параметрів.
Надійний
механізм
переміщення
із
сервокеруванням та кульковою гвинтовою передачею
забезпечує правильне, пряме переміщення регулятора ходу
станка SV30. Обертальний механізм подачі інструменту із
сервокеруванням створює достатню потужність для
забезпечення швидкого видалення залишків матеріалу за
допомогою алмазного або боразонового суперабразивів.
Двоступінчастий інструмент для хонінгування забезпечує
рівномірну грубу та чистову обробку. Стандартний
автоматичний механізм затримання з ПУ забезпечує
можливість коригування найбільш щільної ділянки отвору
без втручання оператора.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Електродвигун приводу шпинделя: 4,1 кВт / 5,5 к.с.
Діапазон діаметра [ВД]: 19 - 200 мм
Вага: 600 кг
Довжина ходу: 705 мм
Переміщення каретки по вісі Х: 813 мм

ПЕРЕВАГИ / ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПОКУПЦЯ
- Швидке налаштування
- Захист інструменту
- Інтелектуальне управління ПК
- Автоматичне затримання
- Механізм встановлення розміру
- Дисплей профілю отвору

МАКСИМАЛЬНА ПРЕЦИЗІЙНІСТЬ ОПЕРАЦІЙ ДОВЕДЕННЯ

SUNNEN SVL2115 даний новий верстат розроблено для
забезпечення найменших допусків. Перший у світі
автоматичний доводочний верстат для обробки отворів
забезпечує високу продуктивність та відповідність розмірів
оброблюваних
деталей,
що
раніше
досягалося
механічними засобами. Механізм взаємодії забезпечує
ефективну
інтеграцію
автоматики,
наприклад,
роботизований
механізм
для
завантаження
та
розвантаження або пневматичний механізм взаємодії для
простого встановлення пристроїв.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Електродвигун приводу шпинделя: 1,2 кВт / 2 к.с.
Діапазон діаметра [ВД]: 7,9 - 44,5 мм
Довжина ходу: 630 мм
Макс. довжина деталі, що обробляється: 200 мм

ПЕРЕВАГИ / ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПОКУПЦЯ
- Повністю автоматизовані та керовані операції
доведення
- Поперечні отвори без задирок
- Короткий цикл
- Просте управління з промислового сенсорного
екрана
- Проста у використанні система
моніторингу на базі Windows®

ВИРОБНИЦТВО МАЛИХ ДЕТАЛЕЙ

SUNNEN SH верстати даної серії розроблені на базі вдалої серії ML. Це наступне покоління потужних горизонтальних верстатів,
що піднімає хонінгування на наступний рівень. Невеликі інвестиції та високий прибуток, які досягаються за допомогою надійної,
простої механіки та електроніки. Доступність у повністю автоматичному виконанні.

SUNNEN SH5000 призначений для середніх та
великих обсягів виробництва. Швидке налаштування та
просте управління. Управління усіма необхідними
параметрами через великий сенсорний дисплей (ЛМІ).
Попередньо збережені параметри інструментів та
запам’ятовування положень забезпечуються швидким
програмуванням. Підвищений максимальний хід 400 мм
надає
можливість
обробки
великих
деталей.
Запатентована
гібридна
лінійно-розширювальна
система забезпечує неймовірну можливість повторення
діаметра при постійному тиску або постійній швидкості
подачі.

SUNNEN SH6000 має стандартний регульований
вихідний шпиндель з прямим з’єднанням з
інструментом. Станок оснащений новою лінійною
системою подачі інструментів із сервокеруванням, що
створює додатково 30% потужносты та забезпечує
високу продуктивність.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Електродвигун приводу шпинделя SH5000: 4,1 кВт / 5,5
к.с.
Довжина ходу SH5000: 6 - 400 мм
Електродвигун обертання шпинделя SH6000: 3,8 кВт / 5
к.с.
Довжина ходу SH6000: 6 - 392 мм
Діапазон діаметра [ВД]: 1,5 - 165 мм
Швидкість ходу: 10 - 550 ходів/хв.

ПЕРЕВАГИ / ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПОКУПЦЯ
- Універсальний станок
- Швидке налаштування
- Запатентована гібридна лінійно-розширювальна система
- Необмежений час зберігання налаштування параметрів
- Технологічна функція з коротким ходом
- Інтуїтивний пристрій числового програмного керування

SUNNEN SH2000 оснащений сенсорним екраном, за допомогою якого можна управляти такими функціями, як повільний хід,
ігнорування надмірно великих деталей, хонінгування із встановленою кількістю ходів, без відкриття панелі управління та
необхідності налаштування вимикачів. Цифровий індикатор хонінгування можна легко налаштувати на сенсорному екрані.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Електродвигун приводу
шпинделя: 2,25 кВт / 3 к.с.
Діапазон діаметра [ВД]:
- Механічний хід: 1,5 - 165 мм
- Автоматичний хід: 1,5 - 101 мм
Довжина ходу: 6 - 170 мм

ПЕРЕВАГИ / ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПОКУПЦЯ
- Універсальний верстат
- Швидке налаштування
- Висока точність повтору
- Технологічна система моніторингу
діаметру для максимальної точності

SUNNEN MBB1660 для одиничного виробництва у
загальному машинобудуванні (автомобільна та авіаційна
промисловість).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Електродвигун обертання шпинделя: 0,375 кВт / 0,5 к.с.
Діапазон діаметра [ВД]: 1,5 - 165 мм
Довжина хонінгування: 3 - 400 мм

ПЕРЕВАГИ / ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПОКУПЦЯ
- Універсальний станок
- Швидке налаштування

ВЕЛИКІ ДЕТАЛІ - ПІДРІЗАННЯ/ ЧИСТОВЕ РОЗКОЧУВАННЯ

Інновація у США

SUNNEN SHD Перший корувально / полірувальний верстат Sunnen
Компанія Sunnen придбала інноваційні інструменти і системи для корування і полірування та висвердлювання
глибоких отворів виробництва BTA Heller. Цим співробітництвом ми поєднали багаторічний досвід у коруванні/
поліруванні та хонінгуванні.
Нові розроблені системи Sunnen SHD прості у налаштуванні параметрів та легкі у використанні і забезпечують цілісну
обробку у швидкому циклі. Вони йдуть у комплекті з інструментами, пристроями для збору залишків, системами
охолодження та змащування.
Станок SHD доступний у двох моделях: SHD-2400 (із ходом 2 м) та SHD-4400 (із ходом 4 м).

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ КОРУВАННЯ/
ПОЛІРУВАННЯ З ГІДРАВЛІЧНОЮ
ОБРОБКОЮ ПОВЕРХНІ

SUNNENSHD
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Електродвигун приводу шпинделя: 57 кВт / 76 к.с.
Діапазон діаметра [ВД]: 50,8 - 177,8 мм
Мінімальна довжина деталі: 155 мм
Довжина ходу: до 4 000 мм

ПЕРЕВАГИ / ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПОКУПЦЯ
- Просте управління з промислового сенсорного екрана
- Обробка поверхні до Ra 0,1 - 0,15
- Підвищена міцність поверхні
- Підвищена стійкість до корозії
- Низькі витрати у порівнянні з іншими процесами
обробки ВД
- Контроль розмірів з ПУ

ВЕЛИКІ ДЕТАЛІ - ХОНІНГУВАННЯ ТРУБ

SUNNEN XTREME HONE Перший станок для зовнішнього
хонінгування
Перше покоління станків Sunnen для зовнішнього хонінгування розроблене для
забезпечення
ШВЕЙЦАРСЬКІ ІННОВАЦІЇ

постійно

зростаючих

потреб

промисловості.

Пристрої,

які

використовуються у секторі шельфового нафтогазодобування, енергетиці та
авіації, працюють в екстремальних природних умовах. Тому в таких пристроях
використовуються хромовані гальванічні покриття або покриття, нанесені
плазмовим струменем. Новий станок Xtreme Hone надає можливість без проблем
розрізати майже усі найновіші матеріали разом із м’якою сталлю. Компанія Sunnen
створила ідеальне рішення управління із максимальною зручністю та безпекою, що
є результатом 30-річного досвіду роботи.
Sunnen надає найбільше переваги для Вашого майбутнього виробництва.

SUNNEN XTREME HONE до 1 600 см3/год.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Електродвигун приводу шпинделя: 16 кВт / 22 к.с.
Діапазон діаметра [ЗД]: 50 - 450 мм
Довжина ходу: до 12 000 мм

ПЕРЕВАГИ / ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПОКУПЦЯ
- Великий діапазон діаметру
- Автоматичне коригування круглої форми та
паралельного розміщення
- Проста у використанні система моніторингу
на базі Windows®
- Захист інструменту від перенавантаження
- Просте управління з промислового сенсорного екрана
- Контроль розмірів з ПУ

ВЕЛИКІ ДЕТАЛІ - ХОНІНГУВАННЯ ТРУБ

SUNNEN HTD-W Серія найбільш вдалих систем для хонінгування труб, призначених для роботи у складних умовах, дістала
назву HTD-W Series. Відповідаючи найвищим вимогам, ця серія має унікальну функцію видалення залишків до 3 000 см 3/год.
Доступні дві системи у двох варіантах виконання: HTD-X300W та HTD-X400W. Поєднання системи HTD інструментами Sunnen,
абразивом та охолоджувальним маслом гарантує оптимальну продуктивність та неймовірний результат.

SUNNEN HTD-X300W до 2 500 см3/год.

SUNNEN HTD-X400W до 3 000 см3/год.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електродвигун приводу шпинделя: 22 кВт / 30 к.с.

Електродвигун приводу шпинделя: 30 кВт / 40 к.с.

Діапазон діаметра [ВД]: 50 - 1 200 мм

Діапазон діаметра [ВД]: 50 - 1 200 мм

Довжина ходу: до 16 000 мм

Довжина ходу: до 16 000 мм

ПЕРЕВАГИ / ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПОКУПЦЯ

ПЕРЕВАГИ / ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПОКУПЦЯ

- Великий діапазон діаметру

- Великий діапазон діаметру

- Автоматична коригування на геометрію отвору

- Автоматична коригування на геометрію отвору

- Проста у використанні система моніторингу на

- Проста у використанні система моніторингу на базі

базі Windows®

Windows®

- Захист інструменту від перенавантаження

- Захист інструменту від перенавантаження

- Просте управління з промислового сенсорного

- Просте управління з промислового сенсорного екрана

екрана

- Контроль розмірів з ПУ

- Контроль розмірів з ПУ

- Ефективне видалення залишків матеріалу до 3 000

- Ефективне видалення залишків матеріалу до 2 500

см3/год.

см3/год.

НАСАДНИЙ ІНСТРУМЕНТ 2C

ІНСТРУМЕНТ GH З КІЛЬКОМА АБРАЗИВНИМИ БРУСКАМИ

ВЕЛИКІ ДЕТАЛІ - ХОНІНГУВАННЯ ТРУБ

SUNNEN HTS Пристрій для хонінгування труб останнього покоління
Отримуйте задоволення від використання серії Swiss HTS-Series від Sunnen. Ця нова система є
результатом 30-річного досвіду у поєднанні із надсучасними технологіями, створена, щоб

ШВЕЙЦАРСЬКІ ІННОВАЦІЇ

перевищити найвищі вимоги виробництва.
Доступна у двох варіантах виконання, Swiss HTS-Series досягає продуктивності до 1 100
см3/год. або навіть 1 600 см3/год.
За допомогою нового механізму коробки передач AutoShift від Sunnen швидкість шпинделя
налаштовується автоматично, гарантуючи оператору максимально можливу зручність та безпеку.
Найбільший виробник технологій хонінгування труб надає Вам найбільші переваги у майбутньому.

НАСАДНИЙ ІНСТРУМЕНТ 2C

ІНСТРУМЕНТ GH З КІЛЬКОМА
АБРАЗИВНИМИ БРУСКАМИ

SUNNEN HTS-074-XXX до 1 000 см3/год.

SUNNEN HTS-124-XXX до 1 600 см3/год.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електродвигун приводу шпинделя: 7 - 9 кВт / 9,5 -12,2 к.с.

Електродвигун приводу шпинделя: 11 -15 кВт /16,5 - 20,3 к.с.

Діапазон діаметра [ВД]: 20 - 900 мм

Діапазон діаметра [ВД]: 40 - 900 мм

(Діапазон діаметра залежить від типу станка)

(Діапазон діаметра залежить від типу станка)

Довжина ходу: до 13 750 мм

Довжина ходу: до 13 750 мм

ПЕРЕВАГИ / ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПОКУПЦЯ

ПЕРЕВАГИ / ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПОКУПЦЯ

- Великий діапазон діаметру

- Великий діапазон діаметру

- Автоматична коригування на геометрію отвору

- Автоматична коригування на геометрію отвору

Проста у використанні система моніторингу на базі
Windows®

Проста у використанні система моніторингу на базі
Windows®

- Захист інструменту від перенавантаження

- Захист інструменту від перенавантаження

- Просте управління з промислового сенсорного екрана

- Просте управління з промислового сенсорного екрана

- Контроль розмірів з ПУ

- Контроль розмірів з ПУ

ВЕЛИКІ ДЕТАЛІ - ХОНІНГУВАННЯ ТРУБ

ІНСТРУМЕНТ GH З КІЛЬКОМА
АБРАЗИВНИМИ БРУСКАМИ

ІНСТРУМЕНТ HB З ВОСЬМА
АБРАЗИВНИМИ БРУСКАМИ

SUNNEN HTC-W SERIES HTC-W - це результат 30-річного досвіду у проектуванні та виробництві пристроїв для хонінгування
труб, поєднаний із рекомендаціями наших замовників з усього світу. Більшість систем розробляється за індивідуальними
замовленнями та мають достатню потужність і точність для обробки діаметрів від 25 мм до 1 000 мм. Швидкість видалення
матеріалу забезпечується сервоприводом 9 кВт та 4-ступінчастою коробкою передач.
Ця конфігурація забезпечує оптимальну потужність у всьому діапазоні діаметрів та швидкість видалення матеріалу до 1 000
см3/год. Разом з інструментами Sunnen, абразивами та охолоджувальними маслами, усі системи HTC-W забезпечують найвищу
ефективність та зможуть задовольнити будь-які виробничі вимоги.

SUNNEN HTC-W до 1 000 см3/год.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Електродвигун приводу шпинделя: 9 кВт / 12,2 к.с.
Діапазон діаметра [ВД]: 25 - 1 000 мм
Довжина ходу: до 10 000 мм

ПЕРЕВАГИ / ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПОКУПЦЯ
- Великий діапазон діаметру
- Автоматична коригування на геометрію отвору
- Проста у використанні система моніторингу на базі
Windows®
- Швидке налаштування
- Ідеальне рішення для виробництва

ІНСТРУМЕНТ GH З КІЛЬКОМА
АБРАЗИВНИМИ БРУСКАМИ

ІНСТРУМЕНТ HB З ВОСЬМА
АБРАЗИВНИМИ БРУСКАМИ

SUNNEN HTH-S до 800 см3/год.

SUNNEN HTH-S SERIES HTH-S Series працює із

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

системою

Електродвигун обертання шпинделя: 7,5 кВт / 10,2 к.с.

приводу

ступінчастою

шпинделя

коробкою

7,5

передач

кВт.
HTH-S

Разом

з

4-

забезпечує

максимальну потужність у всьому діапазоні діаметрів (до
800 см3/год.). Це перша система у своєму виді, яка
забезпечує найбільшу гнучкість на виробничому рівні.

Діапазон діаметра [ВД]: 25 - 800 мм
Довжина ходу: до 10 000 мм

ПЕРЕВАГИ / ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПОКУПЦЯ
- Автоматична коригування на геометрію отвору
- Швидке налаштування
- Просте управління
- Ідеальне рішення для виробництва

ІНСТРУМЕНТ З ЧОТИРМА
АБРАЗИВНИМИ БРУСКАМИ

SUNNEN HTB-S до 400 см3/год.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SUNNEN HTB-S SERIES - ідеальна система, що

Електродвигун приводу шпинделя: 3,5 кВт / 4,8 к.с.

забезпечує

Діапазон діаметра [ВД]: 25 - 350 мм

гнучкість

ремонтних

робіт

та

малого

виробництва. Одиничні пристрої із приводом шпинделя 3,5
кВт забезпечує максимальну потужність до діаметра (ЗД)
350 мм та швидкість видалення матеріалу 400 см3/год.

Довжина ходу: до 10 000 мм

ПЕРЕВАГИ / ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПОКУПЦЯ
- Автоматична коригування на геометрію отвору
- Швидке налаштування
- Просте управління
- Ідеальна для ремонтного та одиничного виробництва

МАЛІ ДІАМЕТРИ - ХОНІНГУВАННЯ ТРУБ

ММТ З КІЛЬКОМА АБРАЗИВНИМИ
БРУСАМИ

SUNNEN HTE-W HTE-W розроблено для хонінгування малих діаметрів, особливо для одиничних виробництв та ремонтних
підприємств. Гнучка система хонінгування забезпечує достатню потужність для роботи із рядом натискних пристроїв,
використовуючи при цьому широкий вибір боразонових та алмазних суперабразивів на металічній зв’язці. «Розумна» система
управління визначає щільні ділянки отвору та автоматично коригує їх. Вона забезпечує безпечний контроль надмірного моменту
обертання.

SUNNEN HTE-W до 150 см3/год.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Електродвигун приводу шпинделя: 0,75 кВт / 1 к.с.
Діапазон діаметра [ВД]: 4 - 19 мм
Довжина ходу: 1 600 mm

ПЕРЕВАГИ / ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПОКУПЦЯ
- Швидке налаштування
- Автоматична коригування на геометрію отвору
- Контроль розмірів з ПУ
- Захист інструменту від перенавантаження
- Проста у використанні система моніторингу на базі
Windows®

ВЕЛИКІ ДЕТАЛІ - ХОНІНГУВАННЯ ТРУБ

ІННОВАЦІЇ У США

SUNNEN HTG-S до 3 000 см3/год.
SUNNEN HTG-S SERIES HTG-S - це рішення для роботи

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

у важких умовах для нафтогазової промисловості. Нова

Електродвигун обертання шпинделя: 30 кВт / 40 к.с.

гідравлічна

Діапазон діаметра [ВД]: 50 - 610 мм

система

управління

пропорційним

навантаженням забезпечує максимальне використання
гідравлічної

енергії.

контролюється

з

Потужність

точністю,

що

гідравлічної
забезпечую

системи
більшу

прецизійність та продуктивність при хонінгуванні розточених
отворів.

Довжина ходу: до 13 750 мм

ПЕРЕВАГИ / ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПОКУПЦЯ
- Великий діапазон діаметру
- Контроль тиску у лінії подачі
- Простий у використанні, великий сенсорний дисплей ПЛК
- Контроль розмірів з ПУ
- Ефективне видалення залишків матеріалу до 3 000 см3/год.

ІНСТРУМЕНТ GH З КІЛЬКОМА

НАСАДНИЙ ІНСТРУМЕНТ 2C

АБРАЗИВНИМИ БРУСКАМИ

SUNNEN HTA-S до 130 см3/год.
SUNNEN HTA-S HTA-S - спеціально розроблений для
одиничних виробництв та ремонтних підприємств. Система

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

призначена

Електродвигун приводу шпинделя: 2,24 кВт / 3 к.с.

для

обслуговування

гідравліки,

ремонту

приводів та інших застосувань у видаленні матеріалу,
наприклад, очищення вимірювача потоку або відновлення
екструдера.
Станок HTA доступний у двох моделях: HTA-2100 (із ходом
2 м) та HTA-4100 (із ходом 4 м).

Діапазон діаметра [ВД]: 64 - 533 мм
Довжина ходу: до 4 000 мм

ПЕРЕВАГИ / ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПОКУПЦЯ
- Швидке налаштування
- Просте управління
- Для ремонтних робіт

ІНСТРУМЕНТ ANR ДЛЯ
СКЛАДНИХ УМОВ РОБІТ

ПРИНАЛЕЖНОСТІ

ІНСТРУМЕНТИ SUNNEN Компанія Sunnen пропонує

НАСАДНИЙ ІНСТРУМЕНТ 2C
Діапазон ø 100 - 810 мм
Великий об’єм різання

найбільш повну лінію інструментів у галузі. Такий
асортимент особливо важливий для забезпечення
гнучкості процесу хонінгування та його економічних
переваг. Окрім мастил, олій та змащувальноохолоджувальних рідин для оптимального різання,
Sunnen виготовляє найбільший вибір абразивних
матеріалів, типів зв’язування, розмірів зерна та
конфігурацій
абразивних
брусків.
Асортимент
інструментів варіюється від індивідуальних рішень для
великих серій та застосувань до стандартних та
переносних ручних хонінгувальних інструментів.

до 3 000 см3/год. (до 183,1 дюйм3/год.)

СТАНДАРТНИЙ ОДНОБРУСКОВИЙ ІНСТРУМЕНТ

ІНСТРУМЕНТ GHSS З КІЛЬКОМА

ø1,5-152 мм

АБРАЗИВНИМИ БРУСАМИ

Застосування: Деталі з наскрізними отворами,

ø 37 - 195 мм

наскрізними отворами та здвоєними отворами

Великий об’єм різання
до 350 см3/год. (до 21,3

СТАНДАРТНИЙ Y-ВИДНИЙ ІНСТРУМЕНТ
ø6,2- 98 мм
Застосування: Отвори зі шліцами
або іншими перериваннями

дюйм3/год.)
6-8 абразивних бруска

ІНСТРУМЕНТ З ЧОТИРМА
АБРАЗИВНИМИ БРУСКАМИ

ø 50 - 650 мм Великий

ІНСТРУМЕНТ MMT З КІЛЬКОМА АБРАЗИВНИМИ
БРУСКАМИ ø3,8- 110 мм

діапазон діаметру Легкий
у використанні

Максимальна точність (геометричний допуск та
поверхня)

ТРУБЧАСТИЙ ІНСТРУМЕНТ CGT
ø3 -32 мм
Максимальна точність
(геометричний допуск та поверхня)

ІНСТРУМЕНТ З ОДНИМ АБРАЗИВНИМ БРУСКОМ
ø 3 - 50 мм Максимальна точність (геометричний

ІНСТРУМЕНТ GH З
КІЛЬКОМА АБРАЗИВНИМИ
БРУСКАМИ

ø 12,7 - 450 мм
Великий об’єм різання
до 3 000 см3/год. (до 183,1
дюйм3/год.)
3-10 абразивних бруска

допуск та поверхня) Ідеальний для матеріалів з
дрібними залишками

ІНСТРУМЕНТ HB З
ВІСЬМОМА АБРАЗИВНИМИ

ІНСТРУМЕНТ SRT З КІЛЬКОМА АБРАЗИВНИМИ

БРУСКАМИ

БРУСКАМИ

ø 76 - 1 500 мм Великий

ø 39 - 78 мм

діапазон діаметрів
3/год. (до 54,9 дюйм3/год.)
до
900 смоб’єм
Великий
різання

Великий об’єм різання до до 300 см3/год. (до
18,3 дюйм3/год.)
6-8 абразивних бруска

ІНСТРУМЕНТ GL З ЧОТИРМА АБРАЗИВНИМИ
БРУСКАМИ

ø12,7 - 65 мм
Великий об’єм різання
4 абразивних бруска

ІНСТРУМЕНТ HB-SL З
ЧОТИРМА АБРАЗИВНИМИ
БРУСКАМИ

ø 97 - 670 мм Великий об’єм
різання
до 9500 см3/год. (до 30,5
дюйм3/год.) Легкий у
використанні

ОЛІЇ ТА МАСТИЛЬНО-ОХОЛОДЖУВАЛЬНІ РІДИНИ ДЛЯ ХОНІНГУВАННЯ
Спеціально розроблені та протестовані масла та охолоджувачі для хонінгування від Sunnen
оптимізують функцію розмірної обробки отворів як інструментів з листовим металічним
покриттям, так і інструментів з абразивними брусками. Ці рідини охолоджують пристрій та
вимивають залишки з робочої зони.

Фільтри призначені для видалення забруднень з

охолоджувачів на різних мікронних рівнях для забезпечення належної розмірної обробки
отворів.

•

МАСЛО ДЛЯ ХОНІНГУВАННЯ KG3X

•

МАСЛО-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ХОНІНГУВАННЯ LT9X

•

МАСЛО ДЛЯ ХОНІНГУВАННЯ MAN852

•

МАСЛО ДЛЯ ХОНІНГУВАННЯ MAN863

•

МАСЛО ДЛЯ ХОНІНГУВАННЯ MB30

•

МАСЛО ДЛЯ ХОНІНГУВАННЯ MB40

•

ЗОР ДЛЯ ХОНІНГУВАННЯ SCC

•

РОСЛИННЕ МАСЛО ДЛЯ ХОНІНГУВАННЯ SHO500

•

Рослинне масло для хонінгування SH0965

ВИМІРЮВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ
Вимірювальні інструменти Sunnen є механічно стабільними, надійними та відповідають
необхідній точності вимірювання.

Діапазон ø 1,37 - 305 мм (0,05 - 12 дюйм)

ТОВ «МАШІНТЕХ»:
Офіціальний представник Sunnen на
території України
www.met.ua
info@met.biz.ua
0 800 40 55 77
+380 (44) 353 55 77

