
profesjonalne doradztwo
opieka posprzedażna
produkt dopasowany do klienta
projekty indywidualne

BOCZKARKA PPB/100/2800x300/MA

Szlifierko-polerka do płaszczyzn bocznych przeznaczona jest do obrabiania boków płyt
kamiennych w liniach prostych, oraz frezowania kształtowego, szlifowania, polerowania fazy i
szerokiej fazy, wykonanych na krawędziach płyt kamiennych o długości do 2800 mm i grubości do
120 mm (w zależności od średnicy tarczy). Istnieje możliwość frezowania kształtowymi frezami
diamentowymi.

Maszyna jednowrzecionowa przystosowana do szybkiej wymiany narzędzi polerskich dzięki
zastosowaniu uchwytu typu Bosch (jaskółczy ogon). Elektrycznie podnoszone i opuszczane
wrzeciono, oraz ręcznie ustawiany kąt jego pochylenia od 0 do 90 stopni znacznie ułatwia i
przyspiesza obsługę. Zastosowanie motoreduktora do przejazdu stołu obrotowego, blokowanego
co 90 stopni, pozwala na szybką zmianę położenia obrabianej strony płyty, bez potrzeby
dodatkowego ustawiania materiału.

Dwa rodzaje pracy tj. cykl manualny (maszyna pracuje tak długo, aż operator ją wyłączy),
oraz cykl półautomatyczny pozwalający zaprogramować ilość przejść wrzeciona po boku płyty. Po
wykonaniu zaprogramowanej ilości przejść, wrzeciono wyłączy się i powróci do punktu startu,
natomiast stół obrotowy z obrabianym materiałem odjedzie od maszyny. Tu operator wymieni
segment na "wyższy" i ponownie włączy maszynę. Bardzo łatwa obsługa, zastosowanie silników
małej mocy tj. silnik główny 2,2 kW, oraz silników pomocniczych o mocy 0,55 kW.

Zastosowanie cyklu półautomatycznego (nie absorbuje pracownika przez cały czas
obróbki) sprawiło, że szlifierka do płaszczyzn bocznych jest maszyną oszczędną, wydajną i
potrzebną w każdym zakładzie kamieniarskim. Nie potrzebuje osobnych fundamentów, ustawia się
ją bezpośrednio na posadzce, a zapotrzebowanie powierzchni to 3,5m x 3m.

Cechy charakterystyczne:
 długość obrabianej krawędzi do 2800 mm,
 wysokość obrabianej krawędzi do 120 mm,
 możliwość frezowania kształtowymi frezami diamentowymi,
 uchwyt typu Bosh (jaskółczy ogon),
 elektrycznie podnoszone i opuszczane wrzeciono,
 kąt ustawiania wrzeciona od 0° do 45°,
 stół z elektrycznym napędem posuwu.



BOCZKARKA  PPB/100/2800x300/MA

Parametry:
gabaryty (wys. x szer. x dł.) 1600x3600x2400 mm
pole pracy 2800x300 mm
stół 920x920 mm
zasilanie 4 kW / 400V / 10 A / 50 Hz
prędkość obrotowa  głowicy polerskiej
napęd wrzeciona

1500 obr/min //
Sg 100L-4A  p=2,2kW; n=1415 obr/min.; 400V;

podnoszenie suwaka SKg 71-4B p=0,37kW; n=1370 obr/min; 400V;
napęd jazda suportu (wózka) Vw=3,2 m/min // SK 1282AZH-80L/4 2WD p=0,75kW;

n=19 obr/min; 400V;
jazda stołu MR-63/49/0,55-1400/K3/B3; 400V
zużycie wody 30 l/min
średnica tarczy polerskiej 100-120 mm
ciężar urządzenia 1050 kg

*cena nie obejmuje tarczy polerskich i uchwytu

Wyposażenie dodatkowe:
oznaczenie nazwa

2 głowica do montażu frezów kształtowych


