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Otoèný stùl TR 920 lze použít pro manipulaci kolem vo-
dorovné osy. Stùl je vybavený speciálním ložiskem pro 
vìtší radiální zatížení. Tzv. kolébka se skládá z nosní-
ku, který má po obvodu upínací plochy, jedna strana 
nosníku je uložena v masivním èepu, druhá strana je 
upevnìna k výstupnímu talíøi otoèného stolu. Používa-
jí se stoly s 2 až 4 pozicemi nebo stoly programova-
telné. Kolébka manipuluje s výrobky v délce až 10 m

Otoèný stùl TS 920 nahrazuje stávající stùl TS 880. 
Byly zachovány vnìjší rozmìry stolu. Konstrukèním 
uspoøádáním kladek došlo ke zvìtšení momentové 
kapacity. Napøíklad u stolu se ètyømi pozicemi se do-
sáhlo navýšení o 25 %. To umožòuje manipulovat vý-
robky s vìtším momentem setrvaènosti a zkrátit èas 
pøestavby.

llVýstupní talíø uložený na robustním ložisku se zkøí-
ženými váleèky.

llMaximální axiální zatížení 800 kN, maximální klop-
ný moment 87 kNm, maximální radiální zatížení 
160 kN.

llStandardní poèet pozic do 12, pohon brzdovým 
asynchronním motorem pøes kuželoèelní pøevo-
dovku.

llProgramovatelný stùl se zastavením v libovolné po-
zici, pohon brzdovým asynchronním servomotorem 
pøes pøevodovku se sníženou vùlí.


