Technologie lisování

Založeno:

1898

Zaměstnanci: > 500
Dceřiné
společnosti:

Ortlinghaus (U.K.) Ltd. / Anglie
Ortlinghaus France / Francie
Ortlinghaus AG / Švýcarsko
Ortlinghaus Drive Technology (Shanghai) Co., Ltd / Čína

Výroba:

Ortlinghaus Drive Technology India Pvt.Ltd. / Indie
OOO „Ortlinghaus RUS“ / Rusko

Výroba:

Wermelskirchen / Německo
Gams / Švýcarsko
Shanghai / Čína

Oddělení
prodeje:

Celosvětově prostřednictvím zástupců

Skupina Ortlinghaus.
Otto Ortlinghaus založil skupinu Ortlinghaus v roce 1898.

Celosvětového renomé jsme však dosáhli s lamelami Sinus®,

Společnost původně vyráběla strojní nože a nástroje. Od roku

které měly podstatný dopad na technologii lisování. V posled-

1923 vyrábí společnost Ortlinghaus lamely, které tvoří

ním desetiletí došlo k mnoha průlomovým změnám v oblasti

technologické jádro většiny našich výrobků.

mechatronických systémů, zejména v oblastech technologie
lisovánía námořní technologie. Jedním z posledních příkladů

Dnes jsme rodinnou společností čtvrté generace s více než

je mechatronický systém řízení s uzavřenou smyčkou Pa.go

550 zaměstnanci a výrobními závody v Německu, Švýcarsku

pro jednotky brzdospojek ve velkých lisech pro automobilový

a Číně. Jsme hrdí na naši dlouhou historii a využíváme struktury

průmysl.

a procesy, které zajišťují dlouhodobou stabilitu skupiny.
V tomto ohledu jsou také sladěny naše hodnoty a dlouhodobé

Mimo sektor technologie lisování působí společnost

cíle, které zahrnují stabilitu, inovace a růst.

Ortlinghaus vnásledujících odvětvích:

Jedním z nejvýraznějších rysů skupiny je její kultura spolupráce.
Akcionáři, management stejně jako zaměstnanci jsou k tomu
pevně zavázáni. Kromě toho slibujeme našim zákazníkům, že
budeme vždy a neochvějně chránit značku Ortlinghaus, která je
ztělesněna v kvalitě našich výrobků. Od založení naší společnosti
jsme opakovaně zanechali své stopy v historii technologií: Již
v roce 1932 vyráběla společnost Ortlinghaus spojky s více

• Lodní

technologie

• Zemědělská
• Stavební

a lesnická technologie

technologie

• Technologie

zpracování ropy a plynu

• Technologie

manipulace s materiálem

• Důlní

technologie

lamelami jako kompletní strojní prvek.
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V oblasti technologie lisování působíme již více než 75 let. Dnes

světě - a jsme vysoce motivováni ke splnění a překročení našich

nabízíme výrobky napříč celým spektrem mechanických lisů

dřívějších standardů. Spolupracujeme s našimi zákazníky na

a servolisů, od brzdospojkových jednotek a brzd až po kompaktní

vytváření zákaznických řešení, která se vyznačují inovacemi

pohony a mechatronickou řídicí technologii.

a vynikajícím inženýrstvím.

Jsme jediným výrobcem, který úspěšně kombinuje výrobu spojek

Naše celosvětová síť více než 25 dceřiných společností,

s výrobou obložení lamel a mechatronických systémů. Díky

prodejních partnerů a servisních středisek zajišťuje náš vysoký

kvalitě si společnost Ortlinghaus vybudovala pověst v celém

stupeň zákaznického servisu.

Přehled průmyslových odvětví a obchodní jednotky.

Lisy pro automobilový průmysl

Servolisy

Lisy s C-rámem

Kovací lisy

Tyto velké setrvačníkové lisy se používají hlavně k výrobě velkých

V automobilovém průmyslu se také používají servolisy. Tyto

Lisy s C-rámem jsou běžně k dispozici pro síly od 40 do 250

Mechanické kovací lisy se setrvačníkovým pohonem jsou vhodné

a složitě formovaných dílů pro výrobce automobilů. Pohonný

typy lisů vyvíjejí energii pro tváření přímo pomocí velkých

tun a jsou vybaveny řešeními hnacích pohonů se setrvačníkem.

pro hromadnou výrobu výkovků. Společnost Ortlinghaus

systém se obvykle skládá z hydraulicky ovládaných, mokrých,

elektromotorů s velkým točivým momentem, aniž by bylo nutné

Lisy lze ovládat ručně nebo automaticky. V posledních letech

poskytuje širokou škálu výrobků pro mechanické kovací lisy,

více lamelových brzdospojkových jednotek. Společnost Ort-

instalovat setrvačník a brzdospojku. Z bezpečnostních důvodů

dodala společnost Ortlinghaus mnoho brzdospojkových

jako jsou brzdospojky, kompletní pohony lisů a samostatné

linghaus je také preferovaným dodavatelem většiny světových

je však nutné nainstalovat spolehlivou bezpečnostní brzdu.

jednotek se suchým i mokrým chodem. Společnost Ortlinghaus

spojky a brzdy pro mokrý provoz. Společnost Ortlinghaus je

výrobců lisů a evropských výrobců automobilů.

Ortlinghaus je předním výrobcem těchto brzd používaných

nově vyvinula systém Cee.go, který je novou a inovativní

jediným výrobcem lamel, který je schopen dodat rozměrově

>> Strana 6

v automobilovém průmyslu a dodává několika výrobcům lisů

brzdospojkovou jednotkou pro tyto stroje.

velmi velké lamely pro spojky s rozsahem točivého momentu

jak standardní, tak i speciálně navržené bezpečnostní brzdy.

>> Strana 8

až 1,4 milionu Nm.

>> Strana 9
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Aplikace.
Lisy pro automobilový průmysl

Kompaktní pohon
řady 045

Kompaktní pohon
řady 046

Točivý moment: až 700 000 Nm

Točivý moment: až 100 000 Nm
Funkce: · Kompletní lisovací pohon se
setrvačníkem, planetovým
soukolím a pneumaticky
ovládanou brzdospojkou
· Generování a přenos tvářecí
energie pro kinetickou energii
rotujícího setrvačníku

Funkce: · Kompletní lisovací pohon se
setrvačníkem, planetovým
soukolím a brzdospojkou
· Hydraulické ovládání
· Generování a přenos tvářecí
energie pro kinetickou energii
rotujícího setrvačníku
>> Strana 17

>> Strana 17

Jednotka brzdospojky
řada 123
Točivý moment: 3000 - 630 000 Nm
Funkce: · Hydraulicky ovládaná, mokrá,
s povoleným vysokým tepelným
zatížením
· Zrychlení a zpomalení lisovacího
beranu v režimu jednoho cyklu
>> Strana 16

Diagnostická přípojka
Funkce: · Rozhraní pro připojení
měřicího zařízení

Pa.go
Funkce: · Preventivní údržba
· Měření opotřebení
· Elektronické ovládání prokluzu
· Diagnostika poruch
· Rozhraní
· Diagnostika dat brzdospojkové
jednotky
· Řízení Pa.go s uzavřenou smyčkou
· Pohodlný dotykový displej
· Slot pro SD kartu pro záznam dat
· Různá rozhraní pro senzory a sběrnice
>> Strana 21

· Přenáší rychlostní
signály, tlakové signály
a signály PSW

Točivý moment: 11 000 - 100 000 Nm

Řídicí jednotka
řady 0086 - 392
Přizpůsobený hydraulický agregát
Funkce: · Agregáty s objemem olejové nádrže
až 2000 litrů
· K dispozici jsou také agregáty pro
mazání strojů s objemem olejové
nádrže 1500 litrů
>> Strana 20 - 21
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Blokovací spojka hlavního pohonu
řady 055

Funkce: · Rychlé plnění a vypouštění
komory pístu jednotky
brzdospojky

Standardní hydraulický agregát

· Ovládání funkce spojky a
brzdy jednotky brzdospojky

Funkce: · Agregáty s objemem
olejové nádrže až 630
litrů

>> Strana 13

· Včetně pojistného ventilu
>> Strana 20

>> Strana 20 - 21
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Funkce: · Přenos hmotnosti beranu lisu na
lisovací rám stacionárního lisu
· Přenos tvářecího točivého momentu,
spínatelný v každé poloze lisovacího
beranu, poloha spínače je monitorována
senzory ve dvou kanálech

www.troma-mach.cz
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Aplikace.
Servolisy

Lisy s C-rámem

Hydraulická brzda s více lamelami
řady 022
Točivý moment: 1 000 - 30 000 Nm

Brzdospojková jednotka Cee.go

Funkce: · Desky se sintrovaným nebo
organickým obložením
· Hydraulicky uvolňované brzdy
s více lamelami

Točivý moment: 5200 - 28 000 Nm
Funkce: · Zrychlení a zpomalení lisovacího
beranu v režimu jednoho cyklu
· Mokrý provoz, vícelamelová,
pneumaticky ovládaná
>> Strana 19

Brzdy řady 170
Točivý moment: 1 875 - 60 000 Nm
Funkce: · Lisy přímo poháněné elektrickými
motory s vysokým točivým
momentem
· Středně velké lisy od lisovací síly 250
tun až po velké lisy s lisovací silou
2 500 tun
· Upřednostňované ve velkých
servolisech v automobilkách
>> Strana 14

Jednotka brzdospojky
řada 123
Točivý moment: až 25 000 Nm
Funkce: · Mokrý provoz, s povoleným
vysokým tepelným zatížením

Brzda Prot.act

· Zrychlení a zpomalení lisovacího
beranu v režimu jednoho cyklu

Točivý moment: 10 000 Nm - 63 400 Nm

>> Strana 16

Funkce: · Hydraulicky uvolňovaná suchá brzda s
třecími destičkami

· Vhodné pro motory Siemens
· Podobný konstrukční princip jako
u schválené řady 170

Točivý moment: až 25 000 Nm

Točivý moment: až 25 000 Nm

Funkce: · Zrychlení a zpomalení lisovacího
beranu v režimu jednoho cyklu

Funkce: · Zrychlení a zpomalení lisovacího
beranu v režimu jednoho cyklu
· Jednodisková suchá brzdospojková
jednotka s vysokým momentem
setrvačnosti, organická, podléhající
opotřebení při každém záběru
>> Strana 18

>> Strana 18

>> Strana 15
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Jednotka brzdospojky
řada 406

· Jednodisková suchá brzdospojková
jednotka s vysokým vlastním
momentem setrvačnosti,
organická, podléhající opotřebení
při každém záběru

· Určeno pro montáž na přední stranu
momentového motoru, 2 přírubové plochy

8
8

Jednotka brzdospojky
řada 420
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Aplikace.
Kovací lisy

Řídicí jednotka
řady 0086 - 392
Funkce · Rychlé plnění a vypouštění
komory pístu jednotky
brzdospojky
· Ovládání funkce spojky
a brzdy jednotky
brzdospojky včetně
pojistného ventilu

Kompaktní pohon
řady 045
Točivý moment: až 1 400 000 Nm

>> Strana 20

Funkce: · Kompletní lisovací pohon se
setrvačníkem, planetovým
soukolím a brzdospojkou
· Hydraulické ovládání

Standardní hydraulický agregát

· Generování a přenos tvářecí
energie pro kinetickou energii
rotujícího setrvačníku

Brzdy řady 128
Funkce: · Agregáty s objemem
olejové nádrže až 630
litrů

Točivý moment: až 300 000 Nm
Funkce: · Zpomalení lisovacího beranu
v režimu jednoho cyklu

>> Strana 17

>> Strana 20 - 21

· Přenos tvářecí energie ze
setrvačníku na lisovací beran
· Hydraulicky ovládaná spojka a brzda
s mokrým sintrovaným obložením

Jednotka brzdospojky
řada 123
Točivý moment: až 630 000 Nm

Spojky řady 127
Točivý moment: až 1 400 000 Nm
Funkce: · Zrychlení lisovacího beranu
v režimu jednoho cyklu
· Přenos tvářecí energie ze setrvačníku
na lisovací beran
· Hydraulicky ovládaná spojka a brzda s
mokrým sintrovaným obložením

Blokovací spojka hlavního pohonu
řady 055

Přizpůsobený hydraulický agregát

Točivý moment: 11 000 - 100 000 Nm
Funkce: · Agregáty s objemem olejové nádrže
až 2 000 litrů

Funkce: · Mokrý provoz, hydraulické
ovládání, s povoleným vysokým
tepelným zatížením
· Zrychlení a zpomalení lisovacího
beranu v režimu jednoho cyklu
>> Strana 16

Funkce: · Přenos hmotnosti beranu lisu na
lisovací rám stacionárního lisu

· K dispozici jsou také agregáty pro mazání
strojů s objemem olejové nádrže 1500
litrů

· Přenos tvářecího točivého momentu,
spínatelný v každé poloze lisovacího
beranu, poloha spínače je monitorována
senzory ve dvou kanálech

>> Strana 20 - 21

>> Strana 13
10

www.troma-mach.cz

www.troma-mach.cz

11

T
T

Točivý moment: 11 000 - 100 000 Nm

Vnější průměr: 480 - 900 mm
Točivý moment: 150 - 1 600 000 Nm

Průměr otvoru: 120 - 260 mm

LAMELY

Délka: 195 - 325 mm

Blokovací spojka
hlavního pohonu
řady 055

Podle DIN EN 692, příslušných bezpečnostních norem pro lisovací

Aretační mechanismus beranu Ortlinghaus umožňuje variabilní

Pro spojky a brzdy se suchým i mokrým provozem je společnost

spolu s ostatními součástmi pohonu pomocí patek a štěrbin

techniku, musí být v mechanických lisech použito mechanické

aretaci lisovacího beranu v jakékoli poloze, s krátkou dobou

Ortlinghaus schopna poskytnout velmi rozsáhlou škálu lamel.

a drážka je v souladu s DIN 867 a DIN 5480, jakož i s dalšími

zádržné zařízení pro opravy a práci mezi oběma polovinami

uvedené do činnosti asi tři sekundy. Aretace lineárního pohybu

Lamely a třecí plochy jsou důležitými funkčními prvky v každé

normami. Kromě toho jsou v lamele k dispozici otvory pro čepy

nástroje. Lineární aretace pohybu Ortlinghaus z řady 055 je

je přizpůsobena a integrována do hnacího ústrojí stroje.

spojce i brzdě a byly vyvíjeny mnoha různými způsoby od

a jsou dostupné speciální tvary podle požadavků zákazníka.

schváleným zádržným zařízením podle německého sdružení pro

Hydraulicky se zapíná nebo vypíná. Stav aretačního mechanismu

samého počátku vývoje spojek a brzd. Výběr třecího systému

pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů. Aretace lineárního pohybu

beranu ovládaného tlakem oleje, ať už zablokovaný nebo

závisí na aplikaci: obecně jedna lamela s třecím materiálem

V kombinaci se spojkou nebo brzdou s více lamelami jsou tyto

se používá k nucenému zablokování hřídele k pevnému tělesu

odblokovaný, je detekován pomocí indukčních senzorů pojezdu

spolupracuje s protikusem z oceli nebo litiny. Vnitřní a vnější

lamely dodávány v mnoha různých rozměrech, kombinacích

spojky tak, aby se hřídel nemohla otáčet. To je zvláště žádoucí pro

a přenášen do řídicí jednotky stroje.

desky jsou smontovány

tření a povrchových vzorech.

lisy, aby se zajistilo, že se lisovací beran nebude nekontrolovaně
nebo neúmyslně pohybovat během servisních nebo údržbářských
prací mezi oběma polovinami lisovacího nástroje.

Vnější Ø, Ø otvoru a délka [mm]

Lamely v technologii lisování

10 000
3 000

5,000

1 000

1 000

500

100
Lisy s C-rámem
Servolisy

50

Kovací lisy

Třecí průměr [mm]

Lisy pro automobilový
průmysl

12

10

500

100

50 000

5 000

1 000

10 000

500 000

100 000

5 000 000

1 000 000

10 000 000

Blokovací moment modelové řady 055 podle rozměrů

500

100

50

Vnější průměr [mm]
Průměr otvoru
[mm] Délka [mm]

10
5 000

1 000

Moment [Nm]

50 000

10 000

200 000

100 000

Blokovací moment MÜV[Nm]
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Servo brzdy
řady 170

T
n

Točivý moment: 1875 - 60 000 Nm

Otáčky za minutu: 350 - 3 000 min-1

Točivý moment: 10 000 - 63 400 Nm

Otáčky za minutu: 0 - 1 500 min-1

Vnější průměr: 284 - 762 mm

Vnější průměr: 680 - 1 125 mm

Průměr otvoru: 65 - 160 mm

Průměr otvoru: 130 - 220 mm

Délka: 94 - 284 mm

Délka: 161 - 172 mm

Servo brzda

S modelovou řadou 170 vyvinula společnost Ortlinghaus

a může přenášet vysoký točivý moment. Díky uzavřené konstrukci

Prot.act je servo brzda, která byla vyvinuta speciálně pro

Prot.act má funkci aretace lineárního pohybu ve stacionárních

hydraulicky uvolňovanou a pružinou aktivovanou brzdu se

pracuje brzda také s malým vnějším znečištěním a minimálním

rozměry momentových motorů Siemens 1FW3 a 1FW4. Jsou to

lisech. Díky přímo připojenému pojistnému ventilu lisu má

suchými třecími prvky speciálně vyvinutými pro servomotorem

hlukem. Vyhovuje evropské bezpečnostní normě DIN EN 692

hydraulicky ovládané, pružinou aktivované víceblokové brzdy

mimořádně rychlé reakční doby.

poháněné lisy. Brzda se obvykle používá jako zádržná brzda pro

a je do značné míry bezúdržbová.

se suchým provozem.

stacionární stroje, ale může být také použita jako bezpečnostní
brzda pro nouzové zastavení.

Díky principu konstrukce s více bloky, které používají třecí
Díky konstrukčnímu formátu s třecími destičkami je axiální

Prot.act jsme zkonstruovali na bázi osvědčených konstrukčních

destičky, je axiální pohyblivost třecích bloků při ovládání brzdy

pohyblivost třecích prvků při ovládání brzdy možná bez pohybu

základů naších servo brzd řady 170, které se úspěšně používají

možná bez pohybu kovových prvků.

Brzda se vyznačuje minimálními nároky na prostor, nízkým

kovových kontaktních bodů. Díky principu provozu nasucho

v servo lisech již dlouhou řadu let.

momentem setrvačnosti u součástí rotujících s hnacím motorem a

nevzniká při normálním provozu lisu s uvolněnou brzdou žádný

krátkými spínacími časy. Je navržena jako vícekotoučová brzda

nežádoucí zbytkový točivý moment.
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Vnější Ø, Ø otvoru a délka [mm]

3 000

3 000

1 000

1 000

500

500

100

100

50

Vnější průměr [mm]
Průměr otvoru [mm]
Délka [mm]

10
5 000

1 000

50 000

10 000

100 000

Brzdný moment TB5 [Nm]
www.troma-mach.cz

Brzdný moment Prot.act podle rozměrů

Brzdný moment modelové řady 170 podle rozměrů

Vnější Ø, Ø otvoru a délka [mm]

50

Vnější průměr [mm]
Délka [mm]

10
5 000

1 000

www.troma-mach.cz

50 000

10 000

100 000

Brzdný moment TB5 [Nm]
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Točivý moment: 3 000 - 600 000 Nm

Točivý moment: až 700 000 Nm

Otáčky za minutu: 350 - 1 700 min-1
Vnější průměr: 480 - 2 100 mm
Vnější průměr: 199 - 1 180 mm

Délka: 663 - 1 450 mm

Průměr otvoru: 58 - 375 mm

Řada 123

Řady 045
a 046

Délka: 135 - 650 mm

Hydraulicky ovládané brzdospojkové jednotky řady 123 pracují

Pracují v uzavřených pouzdrech, které zabraňují úniku a udržují

Kompaktní pohon Ortlinghaus z řady 045 a 046 jepohonnou

výhradně s mokrými, olejem chlazenými lamelami s třecím

hluk při spínání na minimu.

jednotkou připravenou k montáži, která sestává z jednotky

párováním oceli a sintrovaného materiálu.

brzdospojky, setrvačníku a převodovky. Tato pohonná jednotka
S těmito výhodami jsou brzdospojkové jednotky vhodné pro

se používá ve strojích pro tváření kovů, jako jsou výstředníkové

Výhody, které má konstrukce s více lamelami a olejem chlazené

širokou škálu aplikací v lisech, střihacích lisech a velkých lisech,

lisy, u nichž je pracovní výkon stroje odvozen od setrvačníku.

třecí páry oceli a vysoce výkonného sintrovaného materiálu, se

stejně jako i v razících a tažných lisech.

Ve srovnání s čelním ozubením, představují planetová soukolí

kromě ovládání tlakovým olejem při tlaku 60 bar, vyznačují

použitá v kompaktních pohonech úsporu instalačního prostoru

mimořádně kompaktní konstrukcí a vysokou provozní účinnosti.

Řada byla navržena a vyrobena podle mezinárodních

a mají menší hmotnost rotujících hmot. Vysoké rychlosti otáčení

Řada nabízí vysoký točivý moment, malý moment setrvačnosti a

bezpečnostních předpisů a schválena německým sdružením

umožňují udržet minimální velikost setrvačníku a při použití

vysoké rychlosti spínání s minimální potřebou údržby. Modelová

pro pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů.

s brzdospojkou Ortlinghaus tvoří kompaktní pohonnou jednotku

řada 123 představuje dobrou alternativu ke kombinacím se

se širokým spektrem výkonu. Jednotlivé součásti (brzdospojková

suchým provozem.

jednotka, setrvačník s ložisky a planetové soukolí s výstupním

nábojem), jsou vzájemně sladěny tak, aby vyhověly požadované
charakteristice stroje v prostorově úsporné sestavě. Tyto řady
se v průběhu let osvědčily v tisících strojů pro tváření kovů.
Lze použít dva různé typy kompaktních pohonů:
• Pneumaticky ovládaná jednolamelová brzdospojka (suchá)
zejména pro stroje, které pracují v nepřetržitém provozu.
• Pneumaticky ovládané brzdospojkové jednotky (s mokrým
provozem). Tyto jednotky, které jsou v podstatě bez
opotřebení a nízkoúdržbové, jsou obzvláště vhodné pro
střední a velké lisy, které také pracují v režimu jednoho cyklu.

Vnější Ø, Ø otvoru a délka [mm]
3 000

1 000

100

50

Vnější průměr [mm]
Průměr otvoru [mm]
Délka [mm]

10
5 000

1 000

50 000

10 000

500 000

100 000

1 000 000

Výstupní točivý moment řady 045 podle rozměrů

Točivý moment spojky řady 023 a 123 podle rozměrů

500

Modelová řada kompaktních hydraulických pohonů 045
Modelová řada kompaktních pneumatických pohonů 046

5 000

1 000

Točivý moment spojky MÜ [Nm]
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T
n
Řada
400 a 406 a 420

T
n

Točivý moment: až 25 000 Nm

Otáčky za minutu: 500 - 3 200 min-1

Točivý moment: 5 200 - 28 000 Nm

Otáčky za minutu: 215 - 400 min-1

Vnější průměr: 166 - 1 285 mm

Vnější průměr: 360 - 510 mm

Průměr otvoru: 21 - 270 mm

Průměr otvoru: 80 - 120 mm

Délka: 48 - 662 mm

Délka: 389 - 454 mm

Pneumaticky ovládané brzdospojkové jednotky z osvědčených

• Výběr třecích prvků v závislosti na tvaru a materiálu pro

Cee.go je inovativní brzdospojková jednotka pro lisy

párem z oceli a sintrovaného materiálu pro mokrý provoz. Sada

řad 400, 406 a 420 byly dále vyvíjeny tak, aby splňovaly rostoucí

dosažení nejefektivnější životnosti s tichým spínáním za všech

s C-rámem. Systém je s mokrým provozem a pneumaticky

lamel je prakticky bezúdržbová, čímž se snižují prostoje lisu.

požadavky na výkon a bezpečnost v oblasti techniky lisování.

provozních podmínek. Verze s třecí destičkou se doporučuje

ovládaný a zvyšuje celkovou účinnost zařízení.

Řada 406 nabízí optimálně vysoké točivé momenty spojky

pro stroje s vysokým dynamickým zatížením nebo obrácením

i brzdy v malých rozměrech - což z ní činí vysoce výkonnou

zátěže za nepřetržitého provozu.

kompaktní konstrukci. Modelová řada dnes představuje tradiční
pohonnou jednotku pro techniku lisování a tváření a nabízí

Cee.go se může pochlubit řadou technických inovací a výhod,
Výrobek kombinuje výhody mokrých lamel z oceli
a

• Upevnění ke hřídeli nebo klikovému hřídeli pomocí klíčů

vynikající přizpůsobivost v následujících oblastech:

díky kterým je jeho provoz efektivnější a ekonomičtější.

sintrovaného materiálu a bezproblémové ovládání

stlačeným vzduchem. Třecí obložení se skládá z desek se třecím

a bočního uchycení nebo pomocí upínací sady - ty
jsou namontovány na straně spojky u řady 420 a na straně

• Dvanáctibodové připevnění třecích lamel nebo dvoubodové

brzdy u řady 406.

připevnění pomocí objímky stejné nebo různé délky poskytuje
flexibilitu pro různé aplikace.
Vnější Ø, Ø otvoru a délka [mm]

Vnější Ø, Ø otvoru a délka [mm]
1 000

3 000

500

1 000
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Točivý moment spojky Cee.go podle rozměrů

Točivý moment spojky řady 400, 406 a 420 podle rozměrů
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Porovnání systémů.

Porovnání systémů.

Hydraulicky ovládané, s mokrým provozem
Řízení: Hydraulické progresivní řízení s otevřenou smyčkou

Hydraulicky ovládané, s mokrým provozem
Řízení: Pa.go,
Mechatronické řízení s uzavřenou smyčkou

Jednotka brzdospojky
Řada 123

Funkce
· Rychlé plnění a vypouštění komory
pístu jednotky brzdospojky

Točivý moment: 3 000 - 630 000 Nm

· Ovládání funkce spojky a brzdy
jednotky brzdospojky

Funkce: · Mokrý provoz, hydraulicky ovládaná
brzdospojková jednotka. Konstantní přívod
chladicího oleje umožňuje vysoké tepelné
zatížení. Ideální pro jednozáběrové
setrvačníkové lisy

· Včetně pojistného ventilu

· Technologický standard v lisech
pro automobilový průmysl.

Pa.go

Jednotka brzdospojky

Funkce: · Systém Pa.go se skládá ze servočerpadla,
řídicí jednotky s uzavřenou smyčkou a
řídicí jednotky serva

Chladicí
olej

Tlakový
olej

Funkce: · Mokrý provoz, hydraulicky ovládaná
brzdospojková jednotka. Konstantní
přívod chladicího oleje umožňuje
vysoké tepelné zatížení. Ideální pro
jednozáběrové setrvačníkové lisy
· Technologický standard v lisech pro
automobilový průmysl.

Tlakový
olej

Zpětný
tok oleje

Chladicí
olej

Standardní hydraulický agregát

Zpětný
tok oleje

Varianta 2

Funkce: · Agregáty s objemem olejové
nádrže až 630 litrů

Přizpůsobený
hydraulický agregát
Hydraulický otočný přívod

Otočný přívod

Funkce: · Agregáty s objemem olejové
nádrže až 2000 litrů

Varianta 1

Varianta 2

Standardní
hydraulický agregát

Přizpůsobený
hydraulický agregát
Funkce: · Agregáty s objemem
olejové nádrže až
2 000 litrů

Točivý moment: 3 000 - 630 000 Nm

· Pa.go umožňuje přesné ovládání
uzavřené smyčky brzdospojkových
jednotek ve velkých lisech. Takové řízení
přináší značné výhody během běžného
provozu a také pomáhá čelit dopadům
změn v provozních podmínkách, jako je
teplota, opotřebení, únik oleje atd.

Tlakový
olej

Řídicí jednotky
řady 0086-392

Řada 123

Funkce: · Agregáty s objemem
olejové nádrže až 630
litrů

Varianta 1
Standardní
hydraulický agregát
Funkce: · Agregáty s objemem olejové
nádrže až 630 litrů
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Faktor Ortlinghaus.
Úspěšně působíme již více než 100 let -a jsme na tento úspěch

Průmyslový management

Procesy

hrdí. Zkušenost, struktura, procesy a systémy jsou klíčovými

Prodej i zpracování objednávek ve společnosti Ortlinghaus

Procesy systematického vývoje jsou pro společnost Ortlinghaus

slovy pro vysvětlení co umožňuje vyniknout nám i našim

jsou strukturovány jedinečným způsobem se zaměřením na

zásadní. Neustále analyzujeme naše trhy, trendy v klíčových

výrobkům. Rádi to nazýváme faktorem Ortlinghaus.

průmyslový management. Naši zaměstnanci jsou vysoce

technologických oblastech a potřeby a požadavky našich

specializovaní na konkrétní odvětví a soustředí se výhradně na

zákazníků. Výsledky utvářejí a optimalizují vývoj našich nových

trendy a požadavky v rámci svého určeného odvětví.

výrobků a verze stávajících modelů.

úspěchu - ale nikdy neusínáme na vavřínech. Jsme velmi

Systém průmyslového managementu je podporován

Systémy

dobře obeznámeni s aplikacemi technologie lisování a jejich

technologickými experty, kteří se jednotlivě věnují přísluš-

Naše systémy pro návrh spojkových a brzdových systémů jsou

požadavky. Proto jsme schopni pro naše zákazníky vyvíjet zcela

nému technologickému oboru a jeho technickým výzvám.

v oboru jedinečnými. Umožňují nám výrobky přesně vypočítat

Zkušenosti
Praktické zkušenosti a získané poznatky jsou základem našeho

nová inovativní řešení nebo stejně úspěšně provádět inteligentní
úpravy stávajících výrobků a systémů.

a sladit je se všemi relevantními parametry aplikace.
Technologie lisování je jedním z našich největších segmentů.
V této oblasti máme vynikající odborné znalosti, jsme v souladu

Vývoj našich nových výrobků je zaznamenáván, strukturován

s uznávanými průmyslovými standardy a můžeme se pochlubit

a dokumentován v našich vlastních softwarových systémech.

celosvětovými referencemi.

Tím se urychluje proces návrhu pro všechny další verze, které
budou v budoucnosti vyvinuty.
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Proces inovací ve společnosti Ortlinghaus.

Prodejní skupiny
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Základem

firemní

politiky

společnosti

Ortlinghaus

je

integrovaný systém řízení (IMS), který zohledňuje všechny

splňovaly příslušné provozní pokyny a normy kvality systému

Naším cílem je minimalizovat dopad našich činností na

managementu společnosti Ortlinghaus.

životní prostředí. Z tohoto důvodu se všichni zaměstnanci

procesy. Kvalita,bezpečnost a ochrana zdraví při práci a

skupiny Ortlinghaus zavázali dodržovat základní požadavky

ochrana životního prostředí hrají v naší společnosti zásadní

Náš systém řízení kvality je založen na normě ISO 9001.

týkající se ochrany životního prostředí. Kromě toho jsou

roli.

V oblasti ochrany životního prostředí jsme v sídle ve

všechny naše procesy ve Wermelskirchenu odpovídajícím

Wermelskirchenu certifikováni podle ISO 14001. V oblasti

způsobem certifikovány.

Analyzovali jsme a zdokumentovali všechny relevantní

energetického managementu jsme certifikováni podle ISO

procesy v hodnotovém řetězci. Náš IMS je založen na

50001.

výsledném shrnutí popisů procesů, plánů, postupů a směrnic,
jakož i na Manuálu managementu společnosti Ortlinghaus.

Jsme

přesvědčeni,

že

dlouhodobého

úspěchu

lze

dosáhnout pouze správným vyvážením ekonomického,
Společnost Ortlinghaus přikládá nejvyšší prioritu bezpečnosti

ekologického a sociálního chování.

a ochraně zdraví při práci. V našem každodenním chování
Systém řízení je základem pro všechny obchodní aktivity

dodržujeme v této oblasti naše zásady. Ve Wermelskirchenu

v naší společnosti a pro náš vztah s našimi zákazníky. Tento

v současné době pracujeme na certifikaci podle ISO 18001.

systém zajišťuje, aby všechny zákaznicky orientované výrobky
a výrobní specifikace byly zohledněny v podrobných
pokynech týkajících se zajištění kvality a kontroly kvality a aby
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Ortlinghaus-Werke
GmbH Kenkhauser Str.
125 42929 Wermelskirchen Německo
Telefon: +49 (0)2196 85 - 0

Jihlavská 26
59101 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 620 721-4
fax: +420 566 620 725
GSM: +420 605 299 919

Fax: +49 (0)2196 855 - 444
info@ortlinghaus.com
www.ortlinghaus.com

e-mail: office@troma-mach.cz
web: www.troma-mach.cz

