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REICHMANN i MAUS -
najlepsi z obu światów.

Dwie firmy stają się jedną: Reichmann i Maus od 
wielu lat są wiodącymi na świecie dostawcami 
automatyzacji odlewni. Od lipca 2021 włoska marka 
MAUS i prawa własności intelektualnej należą do 
niemieckiej firmy inżynieryjnej Reichmann & Sohn 
GmbH.

Łącząc doświadczenie i umiejętności Reichmann’a 
i Maus’a, możemy teraz zaprezentować to, co 
najlepsze z obu światów: nową linię produktów

Razem z  MAUS 600 stworzyliśmy standardową 
5-osiową sterowaną numerycznie obrabiarkę, 
specjalnie dla małych i średnich wielkości partii 
lub powiązanych rozwiązań. Niezawodna i solidna 
inżynieria mechaniczna „Made in Germany” z 
wysokim poziomem know-how procesu łączy 
się z wysoką elastycznością w kompaktowej, 
standaryzowanej obudowie. Skraca to czas dostawy 
maszyny i zmniejsza Państwa koszty zakupu.

Możecie być Państwo pewni: nowy Maus 600 
wyznacza nowe standardy.

1986
Firma MAUS została założona jako dział maszyn 
specjalnych w ramach Carraro Group Spa.

1994 
MAUS staje się niezależną firmą produkującą 
automatyczne szlifierki, tokarki pionowe i 
maszyny specjalnego przeznaczenia.

2018
Wprowadzenie MAUS Readygrind, 
przystępnego cenowo i elastycznego 
rozwiązania sterowanego numerycznie do 
automatycznego szlifowania.

2021
Firma Reichmann przejmuje markę i własność 
intelektualną od firmy MAUS i łączy know-how 

obu firm.

Rezultat: nowa linia produktów MAUS 600.

1918
Założenie firmy Reichmann & Sohn GmbH, 

produkcja szlifierek warsztatowych i 
urządzeń polerskich.

1990
Rozpoczęcie wdrażania maszyn do 

automatycznego wykańczania odlewów i 
systemów cięcia w dziale Casting Finishing. 

Skoncentrowanie się na optymalizacji 
procesu i masowej obróbce odlewów.

2018
100-lecie firmy. Firma Reichmann znana 
jest na całym świecie z solidnej i trwałej 

inżynierii mechanicznej „Made in Germany”.

2016
Reichmann Casting Finishing prezentuje na 
targach GIFA pierwszy 5-osiowy sterowany 

numerycznie system do szlifowania konturów.

Nowe kompaktowe centrum wykańczania odlewów 
MAUS 600 umożliwia obróbkę szerokiej gamy 
odlewów wykonanych z żelaza, stali, mosiądzu, 
miedzi lub aluminium. Duży wybór narzędzi może 
być dostosowany do standardowego interfejsu, 
pasującego do potrzeb procesu.

Maszynę można łatwo transportować wózkiem 
widłowym lub w kontenerze, jednocześnie   
zapewniając szeroki zakres możliwości procesu na 
niewielkiej powierzchni.

 
PO PROSTU ŚWIETNE – 
NA NAJMNIEJSZEJ PRZESTRZENI.

REICHMANN – NIEZAWODNY I
KOMPETENTNY PARTNER
Z nami otrzymacie Państwo wszystko z jednego źródła 
– „Made in Germany”.
Towarzyszymy Państwu od doradztwa i analizy 
procesów, poprzez rozwój i wdrożenie, aż po obsługę 
posprzedażową. Najlepsze wyniki produkcyjne od 
pierwszego dnia gwarantują szybką amortyzację. 
Możecie Państwo na tym polegać.

AUTOMATYCZNE OCZYSZCZANIE 
ODLEWÓW ‹‹ Made in Germany››

2007
Uprzemysłowienie standardowych 
automatycznych szlifierek wraz z modelami 
SAM300, SAM600 i SAM1200.



DANE TECHNICZNE:                    MAUS 600           MAUS 600 TD                      MAUS 600 TL

Wymiary (szer. x gł. x wys.)                      1860 x 2170 x 2330 mm                 1910 x 3120 x 2330 mm                 1910 x 3510 x 2330 mm
Waga                     3200 kg                4160 kg                4000 kg
 
Maksymalne wymiary odlewu              Ø 600 mm x H 400 mm  
Maksymalna waga odlewu i mocowań                                   do 100 kg
Moc całkowita                                               10 kW wrzeciono główne + 3 kW wrzeciono dodatkowe (opcjonalnie wrzeciono główne o mocy 26 kW)

MAUS 600
Podstawowa maszyna z drzwiami

MAUS 600 TD
Maszyna ze zmieniaczem palet do mocowania 
odlewów i drzwiami

MAUS 600 TL
Maszyna ze zmieniaczem palet do mocowania 
odlewów i barierą świetlną

MAUS 600 - WARIANTY

niezwykle kompaktowy rozmiar

ekonomiczne wejście w automatyczne 
wykańczanie odlewów

kompaktowy rozmiar

wysoka wydajność czasowa: stół wahadłowy do 
załadunku i rozładunku równolegle z obróbką części

ergonomiczny załadunek na krótkich dystansach 

idealna do załadunku robotem lub dźwigiem

wysoka wydajność czasowa: stół wahadłowy do 
załadunku i rozładunku równolegle z obróbką części

bezbarierowy dostęp do załadunku

MAUS 900 TL
Maszyna ze zmieniaczem palet do mocowania 
odlewów i barierą świetlną

MAUS 1400
Maszyna ze zmieniaczem palet do mocowania 
odlewów i barierą świetlną

MAUS 2200
Maszyna ze zmieniaczem palet do mocowania 
odlewów i barierą świetlną

idealna do załadunku robotem lub dźwigiem

wysoka wydajność czasowa: stół wahadłowy do 
załadunku i rozładunku równolegle z obróbką części

obróbka szerokiej gamy odlewów na małej powierzchni

trzy narzędzia w standardzie

opcjonalny zmieniacz narzędzi: zawsze właściwe narzędzie

najwyższa dokładność konturu na wyuczonej ścieżce oraz 
najwyższa wydajność usuwania i cięcia dzięki sprawdzonej 
sztywności „klasycznej” inżynierii mechanicznej 
(technologia liniowa)

DANE TECHNICZNE:                  MAUS 900 TL          MAUS 1400                            MAUS 2200

Wymiary (szer. x gł)                    2320 x 4810 x 2750 mm                7000 x 6000 mm*                 8000 x 8000 mm*
Waga                     5200 kg                                     wkrótce                    wkrótce
   
Maksymalne wymiary odlewu                ø 900 x 600 mm     ø 1400 x 885 mm                        ø 2200 x 885 mm 
Maksymalna waga odlewu i mocowań                    do 250 kg               do 600 kg            do 1,000 kg  
 
Moc całkowita                

* niewiążąca informacja wstępna

trzy narzędzia w standardzie

opcjonalny zmieniacz narzędzi: zawsze właściwe narzędzie

najwyższa dokładność konturu na wyuczonej ścieżce oraz 
najwyższa wydajność usuwania i cięcia dzięki sprawdzonej 
sztywności „klasycznej” inżynierii mechanicznej 
(technologia liniowa)

WKRÓTCE...   

10 kW wrzeciono główne + 3 kW wrzeciono 
dodatkowe (opcjonalnie wrzeciono główne o 
mocy 26 kW)

2 x 30 kW wrzeciono główne + 6 kW wrzeciono dodatkowe



BEZPIECZEŃSTWO W PROCESIE OBRÓBKI.
Dzięki opcjonalnemu monitorowaniu skoku i ciśnienia 
mocowania, obrabiane przedmioty pozostają bezpieczne pod 
kontrolą podczas obróbki.

JAKOŚĆ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE.

Opcjonalny laserowy system pomiarowy wykrywa zmiany  lub 
cechy partii i automatycznie dostosowuje obróbkę. Zapewnia 
to wysoką jakość i wydłuża żywotność narzędzi.

OSZCZĘDNY NAWET PRZY NAJMNIEJSZYCH 
WIELKOŚCIACH PARTII.
Najprostsze programowanie i tworzenie mocowań zapewnia 
minimalne czasy konfiguracji dla nowego odlewu.

Większa elastyczność, oszczędność czasu i kosztów: maszyny 
ze zmieniaczami palet do mocowania odlewów automatycznie 
wybierają odpowiedni program obróbki dla różnych odlewów 
w trybie mieszanym. Pomimo zmian palet, potrzeba tylko 
jednego uchwytu na część odlewaną, co pozwala zaoszczędzić 
czas i pieniądze.

Do obróbki dostępne jest wrzeciono główne o mocy 10 kW i 
dodatkowe wrzeciono o mocy 3 kW z szeroką gamą narzędzi. 
Do procesów wymagających wyższej wydajności usuwania i 
cięcia oferujemy opcjonalnie wrzeciono główne o mocy 26 
kW. Dzięki optymalnie dobranej mocy wrzeciona korzystacie 
Państwo z wysokiej wydajności energetycznej i skróconych 
czasów cykli.

NOWE MOCOWANIE W MGNIENIU OKA.

W mgnieniu oka można zbudować samodzielnie odpowiednie 
mocowanie dla odlewu. Jesteście Państwo tak elastyczni 
i szybcy dzięki naszemu nowemu ustandaryzowanemu 
interfejsowi mocowań. Opcjonalnie można uzyskać aktywne 
uchwyty mocujące i rozwiązania niestandardowe.

Wesprzemy Was w przyszłych zadaniach szlifowania poprzez 
tworzenie mocowań  i programowania sekwencyjnego, 
również jako wsparcie posprzedażowe.

Dzięki nowemu sterowaniu Beckhoff w ciągu kilku godzin otrzymacie 
Państwo gotowy program. Bez wcześniejszej wiedzy.

Uczenie się, bułka z masłem — złożone programy obróbki są tworzone 
i optymalizowane bezpośrednio w obszarze roboczym za pomocą 
wstępnie zainstalowanych funkcji. Sterowanie oparte na systemie 
Windows 10 może być obsługiwane intuicyjnie przez każdego i oferuje 
najlepsze warunki do diagnozy, wsparcia i pracy w sieci.

PROGRAMOWANIE NIGDY NIE BYŁO ŁATWIEJSZE.

„Industry 4.0 / Internet Rzeczy (Internet of Things)”:  Dzięki 
ukierunkowanemu gromadzeniu, ocenie i integracji danych (np. 
prądów silnika) można zidentyfikować i szczegółowo zaplanować 
przestoje przed ich wystąpieniem. Zwiększa to wydajność i obniża 
koszty.

ZAWSZE O KROK DO PRZODU.



 
ERGONOMIA NA WSZYSTKICH 
POZIOMACH. 

CZYSTE OTOCZENIE.

Oszczędźcie sobie częstego, żmudnego usuwania 
pyłu i wiórów. Bardzo duża szuflada na wióry skraca 
czas przerw na czyszczenie i można ją wygodnie 
opróżnić za pomocą wózka widłowego. Opcjonalnie 
MAUS 600 jest dostępny ze zintegrowanym 
przenośnikiem wiórów.

Pył jest odsysany w idealnym miejscu w obszarze 
obróbki.

ŁATWO DOSTĘPNY.

Przód maszyny otwiera się całkowicie. Umożliwia to 
łatwy dostęp do czyszczenia i konserwacji.

PRZYJEMNA PRACA ...

MAUS 600 

W standardzie oferujemy najwyższy komfort 
użytkowania.

MAUS 600 wyróżnia się szczególnie dobrym 
dostępem do obsługi, załadunku, programowania, 
czyszczenia i konserwacji.

Zoptymalizowane chodniki, ergonomiczna 
wysokość wkładania odlewów i urządzenia 
zabezpieczające dla operatora zapewniają, że Wasi 
pracownicy będą zadowoleni z pracy przy maszynie.

Ponieważ to małe rzeczy czynią wielką różnicę. Centralny układ smarowania ogranicza prace 
konserwacyjne do absolutnego minimum. Dzięki 
temu Państwa pracownicy mogą skoncentrować 
się na ważnych sprawach, a Wy korzystacie z 
minimalnych przestojów.

DZIAŁA JAK W ZEGARKU.



ŁATWE ZAŁADUNKI.

Rozwiązanie z barierą świetlną oferuje optymalne 
warunki i dostępność do załadunku dźwigiem. 
Ułatwia to załadunek ciężkich odlewów. Wszystkie 
warianty MAUS 600 mają ergonomiczną wysokość 
załadunku, co zapewnia wygodny załadunek ręczny.

MAUS 600 TLMAUS 600 TD

WIĘCEJ CZASU POPRZEZ KRÓTSZE 
ODLEGŁOŚCI.

Nowa wersja MAUS 600 z drzwiami umożliwia 
załadunek stołu obrotowego bezpośrednio przy 
maszynie. Dzięki temu operator nie musi się 
cofać i podchodzić do załadunku i rozładunku. 
Zaprojektowany jest ergonomiczny załadunek i 
rozładunek odlewów.

OPTYMALNA OCHRONA 
OPERATORA.
Aby chronić Waszych pracowników, z 
przyjemnością wdrażamy panele w przestrzeni 
roboczej z elementami dźwiękochłonnymi.

…W KAŻDYM SZCZEGÓLE.
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