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Dovolujeme si Vás srdečně pozvat k návštěvě naší expozice na: 
 

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně od 4. 10. do 7. 10. 2022 

pavilon P, stánek 44. 
 

V naší expozici si budete moci v letošním roce prohlédnout tyto stroje: 
 

STUDER S31 

Univerzální bruska na kulato 

Na veletrhu Vám představíme Studer S31, 

s novým revolučním ovládacím panelem CORE. 

Stroj má jemnou osou B, pro broušení malých 

i velkých dílců, od jednotlivých kusů po větší série. 

Až tři brusné kotouče poskytují flexibilitu při 

broušení komplexních dílců. Je možno vybírat až 

z osmnácti konfigurací brusného vřeteníku.  

K dispozici je široká škála orovnávacích nástrojů. 

S31 - ideální pro broušení také jemných vnitřních i 

vnějších kuželů, například držáky nástrojů Capto. 

Novinkou je procesní laserové měření, které Vám 

rádi předvedeme na vzorovém dílci. 

 

TRAUB TNX220 

Soustružnicko frézovací centrum 

Novinka letošního roku od firmy INDEX. 

TRAUB TNX220, má možnost frézovací hlavy 

a až 2 dolních revolverů s pozicemi pro pevné 

i poháněné nástroje a také Y osy. Shodné 

hlavní vřeteno i protivřeteno s průchodem až 

76 mm a velkým výkonem. TNX220 je 

připraven nejenom pro sériovou výrobu, ale 

také díky své univerzálnosti a možnosti 

rychlého seřízení, je vhodný pro malosériovou 

i kusovou výrobu. Tuhost, přesnost a tepelná 

stabilita jsou dlouhodobě vysokým 

standardem firmy INDEX, díky kterému se už 

přes 100 let řadí ke špičce v oboru 

strojírenských technologií. 
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Těšíme se na Vaši návštěvu! 
Obchodní tým GALIKA 

 

V našem předváděcím středisku v Olomouci máme následující skladové stroje, které můžete mít ihned za 

výhodné ceny: 

 

- Jung JE600    – rovinná bruska 

- Mikron HPM 600 HD  – tříosé obráběcí centrum 

- Litz LU800   – pětiosé obráběcí centrum 

 

Informace k výše uvedeným strojům Vám rádi sdělíme na našem stánku v průběhu veletrhu. 
 

Pro informaci Vám zasíláme přehled zastupovaných firem: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


