
Spo¾ahlivé upnutie obrobku je základným predpokladom pre úspešné zvládnutie 
procesu obrábania. Platí to najmä pre moderné obrábacie centrá, pri ktorých 
nielen požiadavky na presnos�, ale aj vzrastajúce výkony obrábacích nástrojov 
kladú vysoké nároky na systémy pre upínanie obrobkov.

Jedným z leaderov v upínaní sú výrobky nemeckej firmy Röhm, ktorá 
má viac ako 90 rokov bohaté skúsenosti s vývojom a výrobou upínacej 
techniky. Významnú èas� jeho sortimentu tvoria zveráky, ktoré patria 
k absolútnej špièke v tomto odbore. Predstavujeme Vám najpoužívanejšie 
typy zverákov pre najširšiu oblas� trieskového obrábania.  

Presné kompaktné zveráky

Najvýznamnejšiu skupinu z h¾adiska súèasného vývoja 
obrábania tvoria presné kompaktné zveráky pre CNC stroje. 
Sú charakteristické nieko¾kými základnými znakmi:
· malé zástavbové rozmery;
· roztvorenie èe¾ustí nemá vplyv na celkovú dåžku;
· upínacie plochy sú presne brúsené;
· opakovaná presnos� upnutia ± 0,01 mm;
· sú spo¾ahlivo krytované proti vniknutiu triesok a emulzie;
· široká ponuka typov èe¾ustí.

Najviac rozšíreným predstavite¾om z tejto skupiny je zverák typu RKE-L. Ide o kompaktný 
zverák klasickej koncepcie, t.j. zadná èe¾us� je pevná, predná pohyblivá, s mechanickou 
prevodovkou upínacej sily, ktorú možno nastavi� po 10 kN na stupnici hriade¾a. To zaruèuje 
obsluhe komfort a hlavne istotu dodržiavania potrebnej upínacej sily. Tiež pri upínaní 
tenkostenných obrobkov, pri ktorých môže dôjs� k ich deformácií, je stála upínacia sila 
prevenciou proti výrobe zmätkov. Zverák je dodávaný v štyroch ve¾kostiach pod¾a šírky 
èe¾ustí 92,125,160 a 200 mm. Používaním základného telesa z temperovanej liatiny GGG 
vznikla cenovo výhodnejšia varianta RKG-L. Výrobca garantuje rovnaké parametre ako 
u celooce¾ového prevedenia. Tento typ je len vo ve¾kosti šírky èe¾usti 125 mm. 

Ïalšie možnosti upínania 

Viac odlišností má typ RKE-M. Základné teleso je oce¾ové a brúsené s presnos�ou 0,02 mm 
(rovnobežnos� plôch a kolmos�). Zverák možno upnú� nielen za základnú plochu, ale je 
možné jeho upnutie na bok alebo na èelo. Pre horizontálne obrábacie centrá s otoèným

 stolom je výhodná montáž dvoch alebo štyroch zverákov základnými plochami na 
seba a ich postavenie na èelo tzv. duo alebo quatro upnutia. Tento  typ nemá 

prevodník sily, hnací hriade¾ je ale prístupný  z èelnej i zadnej strany
 zverákov. Je ponúkaný rovnako v lacnejšej  variante RKG-M so 

základným liatinovým telesom. Konštantný upínací moment
môže obsluha docieli� použitím momentového k¾úèa. 

Zveráky RKE(G) sú v základnom prevedení ponúkané
s odstupòovanými èe¾us�ami. V ponuke štandardného

 príslušenstva je celá škála ïalších typov èe¾ustí 
aj pre upínanie tvarovo zložitých súèastí. 
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Multifunkèný zverák RKD-M má výhody klasického zveráku RKE a centrického
 zveráku RKZ. Je vybavený dvomi pohyblivými a jednou pevnou stredovou 

èe¾us�ou. V tejto konfigurácií upína dva obrobky spolu. Obrobky musia 
pre spo¾ahlivé upnutie spåòa� požiadavky dåžkovej tolerancie ± 3 mm. 

Po vybratí stredovej pevnej èe¾uste možno zverák použi� ako 
centrický alebo možno zadnú èe¾us� zafixova� a používa� k 

upínaniu prednej èe¾uste. Maximálne otvorenie èe¾ustí je 410 mm, 
èo je u kompaktného prevedenia so šírkou èe¾uste 125 mm ve¾mi zaujímavá hodnota. 

Ovládanie  všetkých funkcií zverákov je pritom ve¾mi jednoduché a je koncentrované do 
prednej èasti ovládacej hriadele. Zverák sa upína na základnú, boènú alebo èelnú plochu. 

Presný strojový zverák 

Presný strojový zverák MSR vychádza z koncepcie klasických
strojárskych zverákov. Na rozdiel od nich je základné teleso
a èe¾us� vyrobené s presnos�ou 0,02 mm a aj opakovaná 
presnos� ± 0,02 mm umožòuje jeho použitie v presnej výrobe na NC strojoch. 
Vyrábajú sa v troch šírkach èe¾ustí: 125,150 a 175 mm. Skrutka pre posun pohyblivej 
èe¾usti má pomerne krátky zdvih, pohyblivá èe¾us� sa týmto presúva vo vedení a jeho 
plocha je zaistená èapom. Ve¾mi zaujímavá je pri tomto type pomerne nízka cena. 

Rýchloupínací zverák

Rýchloupínací zverák BSS je urèený pre iné použitie ako 
predchádzajúce typy zverákov. Ide o jednoduchý typ klasického 

zveráku, ale s dôrazom na rýchlos� upnutia. Vïaka tvarovému styku 
ovládacej hriadele možno jednou rukou otoèením páky odopnú� èe¾us� 

a zatiahnutím uvo¾ni� obrobok. Je urèený pre vàtacie operácie v kusovej a sériovej výrobe 
alebo pre meracie stroje. Upína sa na základovú, alebo boènú plochu, pri použití vodiacej 

lišty je možné jeho otáèanie a presúvanie. 

Viacúèelový upínací systém

Pre sériovú a hromadnú výrobu je urèený viacúèelový systém MAS. 
Je vytvorený základnými upínacími lištami  v nieko¾kých dåžkových a šírkových variantoch, 
na ktoré sa cez èelné ozubenie montujú upínacie èe¾uste. Lišty sa montujú na palety, ktoré 
sa vymieòajú v pracovnom priestore stroja. Ve¾kou výhodou je znaèná univerzálnos� 
a rýchla možnos� prestavby na upínanie iných typov obrobkov. Tento systém je alternatívou 
špeciálne na mieru konštruovaným prípravkom. 

Multifunkèný zverák 



RKZ-M
Centrický zverák - ideálne riešenie pre 5-stranové obrábanie

RKZ-M sa vyrába so šírkami èe¾ustí 50, 70, 90, a 125 mm. 
Obrobok je vo zveráku upnutý vždy v strede, je teda ideálny pre CNC 
stroje a obrábacie centrá. NC-kompakt centrovací zverák umožòuje 
použitie krátkych kombinácií nástrojov, èo zvyšuje stabilitu obrábania, 
dosahovanie dobrej kvality obrábaných povrchov a v neposlednom rade 
aj lepšiu životnos� nástrojov. Teleso zveráka je vyrobené z ocele, upínacia 
sila dosahuje 25 kN, je teda vhodný aj na hrubovacie operácie. Zo všetkých 
typov NC zverákov má najmenšiu dåžku, len 353 mm pri šírke èe¾ustí 
125 mm. Obidve èe¾uste sú pohyblivé a upnú obrobok do stredu zveráku 
s opakovanou presnos�ou ± 0,01 mm. Zdvih oboch èe¾ustí je do 48 mm. 
Teleso zveráka je kalené, všetky vedenia sú kalené a brúsené. 
V základnom prevedení je ponúkaný so zvýšenými odstupòovanými 
èe¾us�ami, v príslušenstve je opä� celá škála ïalších typov. Prevedenie 
RKZ umožòuje základné, boèné a èelné upnutie zverákov na stôl stroja. 
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Upínací systém Inogrip, vyvinutý firmou RÖHM, predstavuje ideálny, 
flexibilný spôsob upínania súèiastok, náchylných k zmenám tvaru pri 
upínaní klasickým spôsobom. Inogrip systém znamená, že do obrobku 
sa v prípravku vyrazí tvar upínacích zúbkov, ktoré sú identické s tvarom
zubov na Inogrip - èe¾ustiach. Obrobok je upnutý presne v oznaèených
miestach tak, že zuby Inogrip - èe¾ustí presne zapadnú 
do vyrazených odtlaèkov. To umožòuje jednak skrátenie
potrebnej dåžky upnutia, ale hlavne redukciu 
upínacej sily až o 90%. Upínanie Inogrip 
teda môže by� riešením pre racionálne 
upnutie ¾ahko deformovate¾ných súèiastok.

Power-Grip paletovací systém

Zoraïovacie èasy je možné extrémne zníži� použitím paletovacích prípravkov. 
Hlavne v prevádzkach s drahšími, výkonnými strojmi sa dá týmto spôsobom 
dosiahnú� nemalý ekonomický efekt. Paletovacia jednotka R

R

ÖHM 
s pneumatickým ovládaním, nenároèná na servis, skráti ved¾ajšie 
èasy na sekundy. Kompenzácia tepelného ovplyvnenia, 
presnos� pozíciovania a integrované èistenie 
dosadacej plochy umožòuje plnoautomatické 
nasadenie jednotky. 750 tisíc opakovaných 
upnutí s 0,002 mm presnos�ou systému 
Power-Grip je dostatoènou garanciou pre 
jeho nasadenie za tých naj�ažších podmienok.
Vysoká modularita systému umožòuje 
individuálne osadenie každého stola,
použitie upínaèov ÖHM alebo priama 
montáž upínacích prípravkov na platòu 
zvyšuje flexibilitu systému.

Zvýšenie produktivity znižovaním zoraïovacích èasov

Inovácia upínania obrobkov pri sústružení
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