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Sedan 2002 har STENHØJ Hydraulik 
levererat kundanpassade brotschnings-
maskiner till kända leverantörer inom 
bilindustrin världen över. Vi är speciali-
serade på högpresterande elektrome-
kaniska brotschningsmaskiner för 
invändiga tandningar för serietillverk-
ning. Vi erbjuder ett komplett, omfattan-
de program för konventionell brotsch-
ning såväl som hård efterbrotschning.

Vårt brotschningsprogram omfattar två 
typer av vertikala brotschningsmaskiner 
– den ekonomiska box-modellen med 
fast bord och den effektiva Table-Up- 
modellen. Båda maskinerna är robust 
designade som då säkerställer en hög 
maskinstabilitet och styvhet.

Från en standardiserad modulär design 
är varje STENHØJ brotschningsmaskin 
optimalt anpassad efter våra kunders 
krav. Maskinerna är utrustade med först-
klassiga kvalitetskomponenter från er- 
kända leverantörer världen över.

Genom att erbjuda utmärkt ingenjörs-
konst och kundanpassade lösningar på 
antalet brotschningsstationer, slagläng-
der, skärkrafter eller brotschningshas-
tigheter har STENHØJ Hydraulik blivit 
en nyckelaktör i den internationella 
brotschningsindustrin. Detta garanterar 
våra kunder 100% tillfredsställelse.
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MJUK
BROTSCHNING
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UNIKA
FUNKTIONER

3 modeller

Endast elektromekanisk 
servodrivning

1 till 4 brotschningsstationer 
Endast planetrullspindlar

Längd på brotschar från 650 till 
1600 mm

Komponenter av hög kvalitet 
Skärkrafter från 60 till 160 kN

Lätt att automatisera med olika 
koncept

Brotschningshastighet från 3 till 12 
m/min

Kompakt och kostnadseffektiv 
design

BOX-MODELLER

STENHØJ Box-modell brotschningsmaskin är extremt kompakt och vår mest 
populära brotschningsmaskin med möjlighet att byta delar på utsidan av 
maskinen.

Box-maskinen är ofta integrerad med en produktionscell på grund av dess 
kompakta design och enkla åtkomst till utbyte av delar under verktygets 
returslag.



UNIKA
FUNKTIONER

4 modeller

Endast elektromekanisk 
servodrivning

1 till 7 brotschningsstationer 

Endast planetrullspindlar

Längd på brotschar från 800 till 
3500 mm

Komponenter av hög kvalitet

Skärkrafter från 100 till 600 kN

Lätt att automatisera med olika 
koncept

Brotschningshastighet från 3 till 24 
m/min

Kompakt och kostnadseffektiv 
design

TABLE-UP-MODELL

Table-Up-modellen från STENHØJ är en tung, kompakt maskin för mjuk 
brotschning, konstruerad för att manövreras direkt på golvnivå med utbyte av 
delar in i/ut av maskinen.

Den golvstyrda maskinkonstruktionen underlättar flexibel fabriksinstallation 
och effektiv integration med en automatisk produktionslinje.

Automatisering av maskinen är ofta integrerad med en robot från maskinens 
baksida, utan säkerhetsstängsel, vilket möjliggör enkel åtkomst för utbyte av 
brotschar, samtidigt som maskinens foot-print minskar.
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UNIKA
FUNKTIONER

2 modeller

Endast elektromekanisk 
servodrivning

1 till 4 brotschningsstationer

Endast planetrullspindlar

Längd på brotschar från 650 till 
1600 mm

Komponenter av hög kvalitet

Skärkrafter från 60 till 160 kN

Lätt att automatisera med olika 
koncept

Brotschningshastighet från 3 till 60 
m/min

Kompakt och kostnadseffektiv 
design

Den universella Table-Up-modellen 
för mjuk brotschning och hård efter-
brotschning av härdade föremål är 
en konkurrenskraftig och extremt 
kompakt modell och vår mest 
populära brotschningsmaskin.
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TORRBROTSCHNING

UNIKA
FUNKTIONER

1 till 4 brotschningsstationer

Endast elektromekanisk 
servodrivning

Skärkraft till 160 kN vid 30 
m/min

Endast planetrullspindlar

Längd på brotschar upp till 
1600 mm

Komponenter av hög kvalitet

Inklusive olika individuellt utformade 
sugenheter

Lätt att automatisera med olika 
koncept

Oändligt antal kundanpassade 
alternativ

För att möta de ökande marknads-
förfrågningarna för högvolym, hög 
precision och invändiga spline-kom-
ponenter har STENHØJ utvecklat ett 
effektivt och ekonomiskt svar på 
hållbar brotschning.

Genom att introducera innovativ 
torrbrotschningsteknologi som inte 
kräver kylvätska, levererar STEN-
HØJs torrbrotschningsmaskin därför 
kostnadseffektiv, höghastighetsbrot-
schning med exceptionell precision 
och imponerande prestandastabili-
tet.

För att undvika användning av 
kylvätska är STENHØJ brotschar 
speciellt konstruerade för att säker-
ställa lång livsprestanda. Spånen 
hanteras med en vakuum-sugenhet 
som säkerställer optimal borttagning 
från maskinen.



KNOLL KYLVÄTSKETILLFÖRSEL AV HÖG KVALITET
För kylvätsketillförsel till våra brotschningsmaskiner använder STENHØJ det 
högkvalitativa ’KNOLL-.It works’-kylmedelssystem.

KNOLL-systemet ger effektiv filtrering och säkerställer optimala förhållanden för 
profilytor, samtidigt som kylvätskans och brotschars livslängd förlängs. Som ett 
alternativ till normal filtrering erbjuder vi en inbyggd spåntransportör-lösning.

Denna design är mer kostnadseffektiv och kräver mindre utrymme i en produktion.

ELEKTROMEKANISK
BROTSCHNING
Servodrivningen ger starka fördelar 
för brotschningsdriften och ger hög 
nivå av stabilitet, noggrann- och 
hållbarhet – egenskaper våra maski-
ner är världskända för.

PLANETRULLSPINDLAR 
Alla STENHØJ brotschningsmaskiner 
är utrustade med planetrullspindlar 
med lång livslängd som säkerställer 
stor stabilitet och extremt låg bullerni-
vå. Med användning av 2 spindlar ger 
krafterna i en linje optimal lastfördel-
ning.

SNABBT SYSTEM FÖR BYTE AV VERKTYG
Brotschningsmaskiner från STENHØJ är utrustade med ett snabbväxlingssystem för 
ergonomiskt och snabbt byte av skaft- och ändstycken – en fördel för snabbt byte 
av brotschar med olika diametrar. Manövrerad av en elektromekanisk värktygslyfta-
re , kan längderna på brotschar, och returrörelsen och precis föring samt styrning av 
brotschändstycket, justeras automatiskt under brotschningsprocessen.

Steglös justering för olika verktyg med servomotorer kan fritt programmeras i PLCen 
med den intelligenta ”Teach-In”-funktionen, vilket möjliggör snabb verktygsbyte för 
brotschning av nya arbetsstycken.

SERVODRIVNING

TEKNOLOGI

Servodrivningen eliminerar uppvärmningstid och säkrar:

100% lägeskontroll

Variabel hastighetskontroll

Energieffektivitet

Färre komponenter

Mindre underhåll



STENHØJ brotschningsmaskiner är lätta att automatisera.

Vi tillverkar kompletta lastnings- och lossningssystem och erbjuder 
fullständig maskinintegration och efterföljande godkännande av säker-
heten. Tillförseln av ytterligare bu�ertar, hanteringssystem eller integre- 
ringen av maskinen i en produktionscell är enkla att implementera eller 
eftermontera. Detta kan göras av STENHØJ eller i samordning med er 
egen leverantör.

STENHØJ box-modellen kan lastas och lossas framifrån med olika 
plock- och placeringsenheter och robotar under returslag. Denna 
externa hantering under returslag ger en mycket flexibel och snabb 
cykeltid.

STENHØJ Table-Up-modellen är den mest flexibla brotschningsmaski-
nen att automatisera. Maskinen kan automatiseras framifrån med säker-
hetsstängsel eller med robotintegration bakifrån utan stängsel. Detta 
säkerställer enkel åtkomst till maskinen och minimalt golvyta för maski-
nen.

AUTOMATISERING
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INTEGRERAD
ROBOT
Integrerad robot placerad på baksidan av maskinen 
finns också som tillval.

Roboten är i detta fall integrerad i maskinen, vilket ger en kompakt 
lösning där stängsel inte krävs.



ANTECKNINGAR



STENHØJ HYDRAULIK A/S
Sigurd Stenhøj Vej 2

7150 Barrit
Danmark

Telefon +45 3160 2000
info@stenhyd.com
www.stenhyd.com
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