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VYSOKÁ PŘESNOST PRO MIKRO NÁSTROJE

HELITRONIC
MICRO



HELITRONIC 
MICRO

« Hlavní výhodou stroje HELITRONIC MICRO je schop-
nost broušení složitých geometrií u rotačně symetric-
kých nástrojů malých a mikro rozměrů. Vysoká mecha-
nická stabilita procesu a rafinovaná kinematika s pěti 
interpolačními a dvěma polohovacími osami umožňují 
vynikající výsledky broušení jak při výrobě, tak při 
ostření nástrojů. »
SIMON KÜMMERLE, PRODUKTOVÝ MANAŽER PRO HARDWARE

POUŽITÍ

  Broušení nových rotačně symetrických 
nástrojů v rozsahu průměrů od 0,1 do  
12,7 mm při výrobě a od 3 do 12,7 mm  
při ostření

  Plně automatické kompletní obrábění na 
jedno upnutí

  Materiály: PKD, CBN, HSS, HM, Cermet, 
keramika

STROJ

  Masivní odlitek z minerální litiny s vysokými 
tlumicími vlastnostmi

  Lineární osy X, Y, Z, s lineárními pohony
  Lineární osa X‘ s pohonem kuličkovým 

šroubem
  Skleněná pravítka
  Rotační osy A, C s přímým pohonem
  Revolverová hlava se třemi vřeteny 
  Až tři brusné kotouče na každém vřetenu
  Dotykový displej 24” s rozlišením Full HD
  FANUC, řídicí technologie světové úrovně
  Integrovaný robotický zakladač FANUC ve 

standardní konfiguraci
  Mnoho volitelných doplňků ke zvýšení 

efektivity

SOFTWARE

 Operační systém C.O.R.E.
  HELITRONIC TOOL STUDIO, CAD/CAM 

software pro navrhování, programování, 
simulaci a výrobu

  Množství volitelných doplňků softwaru pro 
zlepšení výkonu a zvýšení efektivity
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VAŠE VÝHODY

Díky tuhosti lože z minerální litiny (polymerbetonu) má stroj vysoké  
tlumící vlastnosti a teplotní stabilitu pro maximální přesnost broušení. 
Kromě toho zajišťuje přesné profilové broušení, zejména u stupňovitých 
nástrojů.

HELITRONIC MICRO s integrovaným robotickým 
zakladačem FANUC a panelem C.O.R.E.
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C.O.R.E. – CUSTOMER 
ORIENTED REVOLUTION

C.O.R.E. PRVKY

S pomocí C.O.R.E. připravíme Vaši výrobu na digitální budoucnost.
Jednotná softwarová architektura systému C.O.R.E. umožňuje bezpro-
blémovou výměnu dat mezi stroji skupiny UNITED GRINDING a také 
přístup k produktům UNITED GRINDING Digital SolutionsTM přímo  
na samotném stroji. Díky integrovanému rozhraní umati API je možné 
komunikovat i se systémy třetích stran. Operační systém C.O.R.E. před-
stavuje technickou základnu nejen pro tuto, ale i další datové aplikace, 
IoT (internet věcí) a taktéž pro revoluční a jednotnou obsluhu.

ZÁKLADNÍ SYSTÉM

 Operační systém
 Výkonný průmyslový počítač 
 Ethernetové připojení
 Různá rozhraní a protokoly
 Bezpečnost dat

ROZHRANÍ ČLOVĚK-STROJ

 Jednotná a intuitivní obsluha
 Individuálně nastavitelné uživatelské rozhraní
 Moderní vícedotykový displej 24“

ŘÍZENÍ STROJŮ

 C.O.R.E. OS je kompatibilní se všemi CNC řídicími systémy,  
které používáme

 Jednoduché přepnutí na základní CNC úrovni

 C.O.R.E. HMI
 C.O.R.E. PANEL

 C.O.R.E. OS
 C.O.R.E. IPC

 CNC

Co to znamená pro vás? 
  Uživatelsky přívětivé, intuitivní a jednotné ovládání 

usnadňuje práci seřizovačům, obsluze strojů  
i personálu údržby

  Standardizovaný sběr dat a jejich inteligentní  
zpracování vytváří transparentnost a podporuje  
optimalizaci procesů

  Je zaručeno jednoduché a důsledné používání moder-
ních softwarových řešení – a to přímo na stroji

  Máte k dispozici technickou platformu pro využití 
moderního internetu věcí a datových aplikací
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C.O.R.E. PANEL –  
OBSLUHA ZÍTŘKA

Intuitivní
Díky pokrokovému designu s intuitivními ikonkami je navigace v menu 
stroje a procesních krocích snadná a rychlá. Tlačítka byla z velké části 
vynechána, namísto toho je uživateli k dispozici moderní a přehledný 
multidotykový displej. 

Uživatelsky přívětivý
Každý uživatel si své rozhraní nakonfiguruje zcela individuálně. Po přihlá-
šení čipem RFID se toto rozhraní opět automaticky otevře. Na velké obra-
zovce jsou výrobní parametry a stav stroje dobře viditelné i z dálky. Pokud 
obsluha od stroje odejde, přejde panel do tmavého továrního režimu «Dark 
Factory Mode». A díky ergonomickému designu lze jedním pohybem vhod-
ně a individuálně nastavit pozici panelu.

Efektivní
Jednotná a intuitivní filozofie ovládání zkracuje dobu potřebnou na zapra-
cování. Konfigurovatelné a podle uživatelských rolí specifické rozhraní 
podporuje předcházení chybám a zvyšuje efektivitu a kvalitu programová-
ní. Informace lze vyměňovat rychle a v reálném čase prostřednictvím před-
ní kamery a bezdrátové náhlavní soupravy BT. Přímo na panelu je možné 
použití produktů UNITED GRINDING Digital SolutionsTM. 

Technické údaje
  Multidotykový displej 24“ s rozliše-

ním Full HD
  Otočný přepínač pro přechod na ruční 

ovládání („override“) s 16 polohami 
  Elektronicky kódovaný klíč (RFID)
  Integrovaná přední kamera

PRŮMYSLOVÝ MULTI-
DOTYKOVÝ DISPLEJ

INTEGROVANÁ 
PŘEDNÍ KAMERA

INTUITIVNÍ  
IKONY

UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ, 
NASTAVITELNÉ ZOBRAZENÍ

STANDARDIZOVANÁ 
FUNKČNÍ TLAČÍTKA

ERGONOMICKÝ  
OTOČNÝ PŘEPÍNAČ

  Bluetooth V4.0 pro připojení náhlavní 
soupravy

  2 přípojky USB 3.0
  Nastavitelná poloha
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6 HELITRONIC MICRO    POUŽITÍ

EFEKTIVNÍ A KOMFORTNÍ 
OVLÁDÁNÍ

Bruska HELITRONIC MICRO dosahuje nejpřesnějších výsledků broušení 
u nástrojů v rozsahu průměrů od 0,1 do 12,7 mm při výrobě a od 3 do 
12,7 mm při ostření.

Jako automatický pětiosý CNC stroj se dvěma přídavnými polohovacími 
osami je bruska HELITRONIC MICRO předurčena pro kompletní obrábě-
ní náročných geometrií u mikronástrojů na jedno upnutí. Všech sedm os 
je vybaveno lineárním nebo přímým pohonem a je řízeno integrovanými 
měřicími systémy s vysokým rozlišením. Tyto systémy generují přesné  
pohyby s vysokou dynamikou. Rychlootáčivá osa obrobku A s maximálními 
otáčkami 3 000 min-1 umožňuje na brusce HELITRONIC MICRO přesné  
profilové broušení, zvlášť u stupňovitých nástrojů.

Příklady nástrojů (zleva nahoře doprava dolů): 
kuželová stopková fréza, kostní vrták, lékařská fréza, dentální vrták, mikrofréza, 
mikrovrták, vytáčecí soustružnický nůž, technická fréza, nůž, vrták



Tři motorová vřetena až pro 12 brusných kotoučů
Brusná hlava stroje HELITRONIC MICRO má NC řízenou otočnou osu (B osa) 
a je vybavena třemi kapalinou chlazenými, asynchronně řízenými motoro-
vými vřeteny. Dvě z nich disponují špičkovým výkonem 4,3 kW a jedno 
vřeteno má 6,5 kW. Maximální průměr brusného kotouče je 150 mm. Tato 
konstrukce zajišťuje maximální flexibilitu stroje HELITRONIC MICRO.

CNC řízená osa X´
Pomocí osy X´ jsou obráběné nástroje automa-
ticky a přesně umístěny do středu otáčení. To 
umožňuje krátké posuvy a zvýšení přesnosti. 

Integrovaný robotický zakladač FANUC
Doba broušení mikronástrojů je obvykle krátká. 
O to důležitější jsou přípravné časy při výměně 
nástroje. Pro brusku HELITRONIC MICRO pou-
žívá firma WALTER šestiosý, integrovaný robo-
tický zakladač, který zkracuje dobu zakládání na 
minimum. Jeho kapacita je až 1 500 nástrojů.

Automatický polohovací a měřicí  
systém „Heli-Probe”
V krátkém čase změří důležité parametry nástro-
je a umístí jej do správné polohy. To je základ-
ním předpokladem pro dosažení produktivity  
a kvality.

X’

X
C
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STANDARDNÍ VYBAVENÍ  
PRO ŠPIČKOVÝ VÝKON



K brusce HELITRONIC MICRO máte na výběr řadu volitelných doplňků 
pro optimalizaci výroby – od softwarových řešení až po individualizaci 
hardwaru.

  Výrazná úspora času automatickým procesem  
v porovnání s ručním měřením

 ` Cenný pracovní čas zaměstnanců lze využít  
pro jiné úkoly

  Eliminuje chyby způsobené lidským faktorem

  Učení (teaching) nových geometrií nástrojů je  
snadné a může je provádět sám vyškolený operátor

  Vylučuje poškození nástroje díky  
bezdotykovému procesu

  Kamerový systém pracuje v době mimo  
pracovní nasazení robota

VOLITELNÉ  
DOPLŇKY

Držák s oživovacím kamenem
Díky pevně instalovanému držáku s oživovacím 
kamenem umožňuje WALTER automatické oži-
vení vazeb brusného kotouče v průběhu výroby. 
Software HELITRONIC TOOL STUDIO řídí proces 
oživení a umožňuje obsluze „otevřít“ kotouč  
v zvoleném čase dle jeho stavu.

Luneta
Vysoce přesné prizmatické V bloky a jemné nastavení zajišťují přesné  
a spolehlivé výsledky broušení pro delší nástroje. Prohýbání nástroje 
během broušení je omezeno na minimum.

Optický polohovací systém
Využijte revolučních výhod automatické detekce a polohování nástroje 
před obráběním.

Hlavní oblasti použití:
k automatické detekci  
polotovarů a nástrojů
  s chladicími kanálky
  a jiné

Technické detaily:
   kamerový systém pevně zabudova-

ný do robotické kabiny
   objektiv pro průměry nástroje  

1,7 mm až 12 mm
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APLIKAČNÍ SOFTWARE  
PRO OBRÁBĚNÍ NÁSTROJŮ

HELITRONIC TOOL STUDIO – 
uživatelský komfort u všech druhů aplikací broušení
HELITRONIC TOOL STUDIO je cesta společnosti WALTER k dokonalému 
nástroji. Podle osvědčené metody „Co vidíš, to brousíš“ vás od výroby 
dokonale přesného nástroje dělí jen několik kliknutí myší: návrh, progra-
mování, simulace a výroba.

HELITRONIC TOOL STUDIO v sobě spojuje snadné programování s maxi-
mální možnou flexibilitou. Uživatel může s HELITRONIC TOOL STUDIO bez 
velké námahy naprogramovat jednotlivé kroky obrábění a sekvence pohybů 
jak pro rotačně symetrické standardní nástroje, tak pro speciální nástroje.

Nástroj zobrazený na obrazovce přesně odpovídá nástroji, který bude 
následně vyroben. To znamená, že již ve fázi návrhu lze díky věrné  
3D simulaci výsledek zkontrolovat a v případě potřeby opravit.

Průvodce programování usnadní uživateli výběr typu nástroje a zadání 
jeho parametrů. WALTER poskytuje pro všechny běžné skupiny nástrojů 
balíčky programů, které výrazně usnadňují práci.
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Adaptive Control
Neustálé porovnávání požadovaných a skuteč-
ných hodnot točivého momentu zajišťuje efek-
tivnější a zároveň spolehlivější výrobu. Pokud 
se točivý moment zvýší, adekvátně se zpomalí 
posuv. Pokud se točivý moment sníží, zvýší se 
příslušně posuv. Při použití této opci se střída-
vé zatížení kotoučů nahradí stálým zatížením. 
Případné přetížení brusného kotouče je tak 
vyloučeno. 

Integrovaný měřicí systém IMS
Díky integrovanému systému měření IMS, má 
obsluha stroje možnost změřit u válcových ná-
strojů prostřednictvím sondy úhel čela, vnější 
průměr a průměr jádra, aniž by se musel nástroj 
vyjmout z upnutí. Software HELITRONIC TOOL 
STUDIO umožňuje stanovit tolerance, a pokud 
jsou naměřené hodnoty překročeny, například 
vlivem zahřívání nebo opotřebení kotoučů, 
může odchylky kompenzovat na požadovanou 
hodnotu, a tak zabránit zmetkovitost. Obsluha 
již nemusí zasahovat, aby prováděla korekce 
a cyklus orovnávání brusných kotoučů zůstane 
konstantní. To zvyšuje efektivitu, především  
u velkých sérií.

  Zjištění úhlu čela, vnějšího průměru a 
průměru jádra u válcových nástrojů

 Určování těžiště těles
 Vyvažování nástrojů

Tool Balancer
Tool Balancer je funkce pro snadnou analýzu  
a případné vyvažování nástrojů se středovým  
břitem, s lichým počtem drážek nerovnoměrně 
dělených nebo speciálních nástrojů. Meto-
da zvyšující efektivitu má dvě hlavní funkce: 
analýzu těžiště a automatické vyvážení ná-
stroje pomocí různých technik. Postup je jed-
noduchý a lze jej zvládnout pomocí několika 
kliknutí myší. Díky analýze ve vývojové fázi 
lze proces výroby prototypů výrazně zkrátit. 
Vyvážené nástroje mají delší životnost, do-
sahují vyšších otáček, vytváří povrchy s vyšší 
kvalitou a zajišťují menší opotřebení. Asy-
metrické nástroje jsou vhodné pro aplikace  
s vysokými otáčkami jen do chvíle, než se vy-
skytne významná nevyváženost sil.

  Až 30 % úspora času
  Optimální rychlost posuvu 
  Optimalizace stávajících IDN

  Průběžná korekce zatížení

Feedrate Optimizer
Toto rozšíření programu HELITRONIC TOOL 
STUDIO umožňuje ideální řízení posuvu a kon-
trolu zatížení kotoučů a stroje. V závislosti na 
typu stroje činí časová úspora až 30 %. Opti-
malizace posuvu využívá poznatky přenesené 
do SW HELITRONIC TOOL STUDIO, které se 
týkají pohybů kotouče, simulačního modelu pro 
kotouč a pro nástroj tak, aby se vypočítalo ak-
tuální zatížení kotouče a stroje, a aby byla v ka-
ždém okamžiku nastavena optimální rychlost 
posuvu. Pohyby s nízkým zatížením kotouče se 
zrychlí a – to je zvláště důležité – pohyby, při 
kterých dojde k překročení požadovaného zatí-
žení kotouče, se zpomalí. Stávající IDN lze po-
hodlně optimalizovat pouze jedním kliknutím. 
Nejprve stanoví progresivní simulační analýza 
profil zatížení kotouče. Poté je posuv optimali-
zován tak, aby zatížení kotouče v průběhu celé-
ho zpracování zůstalo konstantní.
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Naše produkty jsou navrženy tak, aby co nejdéle splňovaly požadavky 
zákazníků, pracovaly ekonomicky, spolehlivě fungovaly a byly kdykoliv 
dostupné.

Od uvedení do provozu až po modernizaci stroje – náš zákaznický servis je 
tu pro vás po celou dobu životnosti vašeho stroje. Proto jsou vám po celém 
světě k dispozici kompetentní linky pomoci a naši servisní technici.

Pod značkou UNITED GRINDING Digital Solutions™ vyvíjíme řešení, 
která vám pomohou zjednodušit procesy, zvýšit efektivitu vašich strojů 

i celkovou produktivitu. Více o službách UNITED GRINDING Digital Solu-
tions™ najdete na našich webových stránkách v rubrice Customer Care.

UNITED GRINDING DIGITAL SOLUTIONS™

JSME TU  
PRO VÁS

PÉČE O ZÁKAZNÍKY

  Poskytneme vám rychlou a bezprostřední podporu.

  Pomůžeme vám při zvyšování produktivity.

  Pracujeme profesionálně, spolehlivě a transparentně.

  V případě problému, zajistíme profesionální řešení. 

Start up
Uvedení do provozu
Prodloužení záruky

Qualification
Školení
Produktová podpora

Prevention
Údržba
Kontroly stavu

Service
Zákaznický servis
Poradenství
Kontaktní linky

Digital Solutions
Remote Service
Service Monitor
Production Monitor

Material
Náhradní díly
Vyměnitelné díly
Příslušenství

Rebuild
Generální opravy
Renovace konstrukčních 
celků

Retrofit
Přestavby
Modernizace

11HELITRONIC MICRO    PÉČE O ZÁKAZNÍKY



TECHNICKÉ ÚDAJE, ROZMĚRY

MECHANICKÉ OSY

Osa X 385 mm

Osa Y 320 mm

Osa Z 320 mm

Osa X‘ 110 mm

Rychlost posuvu X, Y, Z max. 30 m/min

Osa C (rozsah natáčení) + 200°/- 20°

Osa A (max. otáčky) 3.000 min-1

Osa B (rozsah natáčení) ± 150 °

Lineární rozlišení 0,0001 mm

Radiální rozlišení 0,0001 °

POHON BRUSNÉHO VŘETENA

Max. průměr brusného kotouče 150 mm

Otáčky brusného vřetena 0 – 10.500 min-1

HELITRONIC MICRO s poháněným vřetenem

Počet vřeten 3

Upínací systém HSK 40

Špičkový výkon 2× 4,3 a 1× 6,5 kW

OSTATNÍ
Hmotnost stroje včetně chladicího systému cca 6.100 kg

Zdánlivý příkon při 400 V/50 Hz: cca 25 kVA

ÚDAJE O NÁSTROJI 1)

Min. průměr nástroje   

Pro výrobu/ostření 0,1 / 3 mm

Max. průměr nástroje 12,7 mm

Max. délka obrobku při obvodovém broušení  2) 220 mm

Max. délka obrobku při čelním broušení 2) 220 mm

Max. hmotnost obrobku 12 kg

ROBOTICKÝ ZAKLADAČ
Kapacita nástrojů (podle průměru) až 1.500

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Chladicí zařízení
Na vyžádání – je více možných provedení

Jiné
Automatická podpěrná luneta, software, hasicí přístroj, držák oživovacích kamenů, optický 
polohovací systém atd.

24492425

23
33

24492425

23
33

HELITRONIC MICRO

1)  Maximální rozměry nástroje závisejí na jeho typu, 
geometrii a na způsobu obrábění.

2)  Od teoretického průměru kuželu nosiče obrobků.

Rozměry v mm. Volitelné doplňky, příslušenství nebo dveře  
v otevřené poloze mohou rozměry stroje zvětšit. Možnost změn 
v rámci technického vývoje a chyb vyhrazena. Údaje bez záruky.
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CREATING TOOL PERFORMANCE

Stroje Použití | Materiály
Rozměry nástroje 1)

max. délka 2) / průměr

HELITRONIC G 200 P  R  HSS  TC  C/C  235 mm / Ø 1 – 125 mm

HELITRONIC ESSENTIAL P  R  HSS  TC  C/C  CBN 255 mm / Ø 1 – 100 mm

HELITRONIC MINI POWER P  R  HSS  TC  C/C  CBN 255 mm / Ø 1 – 100 mm

HELITRONIC MINI AUTOMATION P  R  HSS  TC  C/C  CBN 255 mm / Ø 1 – 100 mm

HELITRONIC RAPTOR P  R  HSS  TC  C/C  CBN 280 mm / Ø 3 – 320 mm

HELITRONIC POWER 400 P  R  HSS  TC  C/C  CBN 520 mm / Ø 3 – 315 mm

HELITRONIC VISION 400 L P  R  HSS  TC  C/C  CBN 420 mm / Ø 3 – 315 mm

HELITRONIC VISION 700 L P  R  HSS  TC  C/C  CBN 700 mm / Ø 3 – 200 mm

HELITRONIC MICRO P  HSS  TC  C/C  CBN  
R  HSS  TC  C/C  CBN

220 mm / Ø 0,1 – 12,7 mm 
220 mm / Ø 3 – 12,7 mm

Patříme ke světové špičce zákaznicky orientovaných technologických a servisních firem a jsme spolehlivým partnerem v oblasti systémů a řešení 
pro kompletní obrábění nástrojů. Naše nabídka služeb je základem inovačních zpracovatelských řešení pro prakticky všechny běžně dostupné 
druhy nástrojů a materiálů s vysokou přidanou hodnotou pokud jde o kvalitu, přesnost, trvanlivost a produktivitu.

Stroje Použití | Materiály
Rozměry nástroje 1)

max. délka 2) / průměr

LASER LINE ULTRA P  R  TC  C/C  CBN  PCD  CVD-D  MCD/ND 250 mm / Ø 0,1 – 200 mm

LASER LINE PRECISION P  R  CBN  PCD  CVD-D  MCD/ND 250 mm / Ø 0,1 – 200 mm

Stroje Použití | Materiály
Vyměnitelná břitová destička 1)

Vnitřní/vnější obvod

LASER LINE ULTRA P  R  TC  C/C  CBN  PCD  CVD-D  MCD/ND Ø 3 mm / Ø 50 mm 

LASER LINE PRECISION P  R  CBN  PCD  CVD-D  MCD/ND Ø 3 mm / Ø 50 mm 

LASER 
Laserové obrábění vyměnitelných břitových destiček  
a rotačně symetrických nástrojů

BROUŠENÍ   
Broušení rotačně symetrických nástrojů, obrobků  
a vyměnitelných břitových destiček

1) Maximální rozměry nástroje závisí na typu a geometrii nástroje a na způsobu obrábění.
2) Od teoretického průměru kuželu nosiče obrobků.

Stroje Použití | Materiály
Rozměry nástroje 1)

max. délka 2) / průměr

HELITRONIC DIAMOND EVOLUTION P  R  HSS  TC  C/C  CBN  PCD 185/255 mm / Ø 1 – 165 mm

HELITRONIC RAPTOR DIAMOND P  R  HSS  TC  C/C  CBN  PCD 270 mm / Ø 3 – 400 mm

HELITRONIC POWER DIAMOND 400 P  R  HSS  TC  C/C  CBN  PCD 520 mm / Ø 3 – 380 mm

HELITRONIC VISION DIAMOND 400 L P  R  HSS  TC  C/C  CBN  PCD 420 mm / Ø 3 – 315 mm

ERODOVÁNÍ
Erozivní obrábění a broušení rotačně  
symetrických nástrojů

Stroje Použití   | Hodnota E1
Rozměry nástroje 1)

max. délka 2) / průměr

HELICHECK ADVANCED M (1,8 + L/300) µm 420 mm / Ø 1 – 320 mm

HELICHECK PRO M   (1,2 resp. 1,4 + L/300) µm 300 mm / Ø 1 – 200 mm

HELICHECK PRO LONG M (1,2 resp. 1,4 + L/300) µm 730 mm / Ø 1 – 200 mm

HELICHECK PLUS M (1,2 resp. 1,4 + L/300) µm 300 mm / Ø 0,1 – 200 mm

HELICHECK PLUS LONG M (1,2 resp. 1,4 + L/300) µm 730 mm / Ø 0,1 – 200 mm

HELICHECK 3D M (1,8 + L/300) µm 420 mm / Ø 3 – 80 mm

MĚŘENÍ
Bezdotykové měření nástrojů,  
obrobků a brusných kotoučů

SOFTWARE
Inteligentní programové vybavení pro obrábění  
a měření nástrojů při jejich výrobě a ostření

PÉČE O ZÁKAZNÍKY
Rozsáhlá nabídka servisu  
a služeb

Použití: P  Výroba R  Ostření M  Měření

Materiály: HSS  Rychlořezná ocel TC  Tvrdokov C/C  Cermet/keramika CBN  Kubický nitrid boru PCD  Polykrystalický diamant 
CVD-D  Diamant vyrobený depozici z plynné fáze MCD/ND  Monokrystalický diamant/přírodní diamant

Vyměnitelná břitová destička 1)

Vnitřní/vnější obvod
COMPACT LINE P  R  HSS  TC  C/C  CBN  PCD Ø 3 mm / Ø 50 mm
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WALTER MASCHINENBAU GMBH

Společnost WALTER vyrábí nástrojové brusky od roku 1953. Dnes je sor-
timent doplněn o erozivní stroje na výrobu nástrojů a plně automatické 
CNC měřicí stroje řady HELICHECK pro bezkontaktní, kompletní měření 
nástrojů a výrobních dílu.

Firma Walter Maschinenbau GmbH je součástí skupiny UNITED GRINDING. 
Společně se sesterskou společností EWAG jsme dodavateli systému  
a řešení pro kompletní obrábění nástrojů a nabízíme široké spektrum 
produktů pro broušení, erodování, laserování, měření, softwarových  
produktů aj.

Naše celosvětové prozákaznické zaměření a vlastní síť obchodních  
a servisních poboček s vlastními zaměstnanci je našimi zákazníky již  
po desetiletí velice ceněna.

O NÁS

ErodingGrinding Laser

Measuring Software Customer Care
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UNITED GRINDING GROUP

Skupina UNITED GRINDING je jedním z předních světových výrobců přes-
ných CNC strojů pro broušení, erodování, laserové opracování, měření  
a kombinované obrábění. S přibližně 2500 zaměstnanci ve více než  
20 výrobních, servisních a prodejních místech je skupina alokována efek-
tivním a prozákaznicky orientovaným způsobem.

Společnost UNITED GRINDING se svými značkami MÄGERLE, BLOHM, 
JUNG, STUDER, SCHAUDT, MIKROSA, WALTER a EWAG a kompetenč-
ními centry v Americe a Asii, nabízí rozsáhlé aplikační znalosti a know-how, 
široké portfolio výrobků a služeb pro profilové broušení, broušení na plocho, 
broušení na kulato a obrábění řezných nástrojů. Kromě toho je pod znač-
kou IRPD provozováno kompetenční centrum pro aditivní výrobu.

« Chceme přispět k tomu, 
aby naši zákazníci byli ještě 
úspěšnější. »

 Naše pobočky a partneři po celém světě

UNITED GRINDING
China

UNITED GRINDING
Russia

UNITED GRINDING
India

UNITED GRINDING
Mexico

UNITED GRINDING
North America

BLOHM JUNG

WALTER

BLOHM JUNG

WALTER

EWAG

SCHAUDT MIKROSA

UNITED GRINDING
Group

STUDER
MÄGERLE

IRPD
STUDER
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Walter Maschinenbau GmbH
Jopestr. 5 · 72072 Tübingen, Germany 
Tel. +49 7071 9393-0
info@walter-machines.com

Informace o kontaktech na celém světě najdete na webu
walter-machines.com


