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Ostrość, kąt ostrza, kształt i profil noża kutra mają duży wpływ na jakość 
produkowanych kiełbas.

Wysokie prędkości skrawania (do 180 m na sekundę, co równa się 650 km na godzinę) 
i nacisk boczny powodują znaczne obciążenie mechaniczne noży tnących kutra.
Tak więc polerowana krawędź noża kutra ma bezpośredni wpływ na jego odporność 
na pękanie.



Większe bezpieczeństwo – Wyższa jakość

Montowanie noża Szlifowanie na szlifierce taśmowej

Dla osiągnięcia wysokiej jakości szlifowania 
maszyna musi spełniać następujące wymagania:

 Dokładnie szlifowane sekcje kątowe,
 Zachowanie ustalonego profilu ostrza,

 Zachowanie pierwotnego kształtu ostrza

Maszyna powinna być w stanie to wykonać wielokrotnie 
przez cały okres eksploatacji noża.

B 500 wyostrza, poleruje i oczyszcza do 100 noży kutra 
(500 l) na 8-godzinną zmianę, w pełni automatycznie.
Zależnie od wielkości noża, czas ostrzenia i polerowania 
wynosi od 3 do 5 minut.

Przy każdym ostrzeniu szlifowajny jest cały profil noża. 
Operator może swobodnie zajmować się innymi obowiązkami
podczas procesu ostrzenia. Z noża usuwa się około 3 g 
materiału na jeden proces ostrzenia. Nóż do kutra 500 l
może być ostrzony do 60 razy.

 Szablon SP 112
Szablon zawiera wszystkie niezbędne informacje 
dotyczące kształtu i wielkości noża. Każdy rodzaj noża 
otrzymuje własny, wykonany na zamówienie, szablon.
Programowanie i regulacja są niepotrzebne.
Oznacza to najwyższą precyzję ostrzenia i łatwą obsługę. 
Przełączenie maszyny na inny typ noża zajmuje
tylko jedną minutę.

 Typy noży

B 500 nadaje się do ostrzy o kształcie liniowym oraz 
noży w kształcie sierpa. Maksymalny rozmiar noża 
wynosi 500 mm.
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Szlifowanie Czyszczenie

 Materiały ścierne
Do szlifowania noży na mokro w tym urządzeniu
służą wodoodporne taśmy szlifierskie. Jedna taśma 
ostrzy do 80 noży kutra (500 - 750 l). Do regulacji 
ciśnienia szlifowania operator wykorzystuje 
potencjometr.

 Moduł chłodzący
Moduł chłodzący chroni nóż przed przegrzaniem. 
Jest to najważniejsze wymaganie dla trwałych 
krawędzi skrawających. Jeśli narzędzia tnące
nie będą wystarczająco chłodzone, urządzenie 
monitorujące temperaturę natychmiast wyłączy 
maszynę.

 W pełni automatyczna procedura ostrzenia
i polerowania

 Naciśnięcie przycisku „Start” przesuwa nóż w pozycję 
ostrzenia. Czujnik ruchu wykrywa prawidłową pozycję 
noża i rozpoczyna proces ostrzenia. Głowica szlifująca
przesuwa się w kierunku noża i szlifuje krawędź tnącą 
zgodnie z wybranym programem.

   Po naostrzeniu powierzchnia noża jest polerowana.
W następnym kroku 4 listkowe szczotki szybko
i delikatnie oczyszczają nóż. Wciśnięcie przycisku 
„Pauzy” podczas dowolnej części procesu, 
natychmiast zatrzymuje maszynę (na przykład w celu 
kontroli). Proces rozpocznie się ponownie od miejsca, 
w którym został przerwany.

Parametr Function Regulacja Ustawienie 
fabryczne

meter range setting

231 Start 1-10 3

232 1. Infeed 1-10 1

233 2. Infeed 1-10 1

234 3. Infeed 1-10 1

235 4. Infeed 1-10 1

236 5. Infeed 1-10 1

237 6. Infeed 1-10 1

238 7. Infeed 1-10 1

239 8. Infeed 1-10 1

244 Quantity of knife infeed 0-9 7

Zasada ostrzenia

 Zasada ostrzenia
Profilowanie ostrza jest dzielone na małe, zachodzące
na siebie strefy szlifowania. Każda z tych stref może 
być szlifowana od 1 do 10 razy. Po zakończeniu 
jednej strefy, maszyna przejdzie do następnej strefy. 
Każda pojedyncza strefa jest zaprogramowana i 
zapisana. Dzięki temu nóż otrzymuje profil krawędzi 
cięcia, który jest dokładnie dopasowany do produktu. 
Dotyczy to każdego ostrzenia przez cały okres 
użytkowania noża.



Dokładne ostrzenie konturu
Najwyższa wydajność cięcia

Maszyna  B  500  jest  bardzo  wygodna  w  obsłudze.  Operator  określa  najważniejsze
funkcje, takie jak liczba cykli szlifowania i polerowania oraz wyoblenie powiechni ostrza,
poprzez  panel  dotykowy  bezpośrednio  na  maszynie.  Oznacza  to,  że  przy  każdym
ostrzeniu,  krawędź  ostrza  jest  dokładnie  dostosowywana  do  produktu.  Utworzone
programy szlifowania są przechowywane w pamięci urządzenia. Liczba tych programów
szlifowania jest nieograniczona. Aktualizacje i nowe programy są dostępne online.

Moduły polerujące Panel sterowania

1) Regulacja kąta szlifowania

2) Taśma do szlifowania na mokro

3) Moduł czyszczący

4) Moduł polerujący

5) Nóż

6) Szablon SP112



Dane techniczne

Głębokość 1464 mm

Szerokość 1465 mm

Wysokość 1798 mm

Waga  ok. 500 kg

Głębokość* 1550 mm

Szerokość* 1800 mm

Wysokość* 1900 mm

Moc wejściowa 4,2 kW 3 * 400 V 50 Hz

Bezpiecznik rezerwowy 16 A

Podłączenie sprężonego powietrza 6 barów

Zużycie powietrza 50 l na minutę

Maksymalna powierzchnia szlifowania 500 mm

Wydajność 100 noży na 8-godzinną zmianę
(kutry 500 - 750 l)

*) Stan na marzec 2018 | Modyfikacje techniczne

To urządzenie spełnia wymogi UE w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa i posiada znak CE.

Modyfikacje techniczne zastrzeżone.
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