
E 50
W pełni automatyczna ostrzałka do noży ręcznych



Większe bezpieczeństwo
Zautomatyzowany pomiar i ostrzenie noży ręcznych

Pomiar noży ręcznych Ostrzenie noży ręcznych

Maszyna E 50 w pełni automatyczni ostrzy noże różnorodnych kształtów i rozmiarów.
W magazynku maszyny można umieścić w dowolnej kolejności do 48. noży ręcznych.

Obróbka odbywa się w następujący sposób: Czteroosiowy chwytak wyjmuje nóż
z magazynka – rozpoznawany jest kształt noża – nóż jest ostrzony, gratowany i szlifowany
– chwytak zwraca nóż do magazynka.

Maszyna osiąga wydajność do 400 noży na ośmiogodzinną zmianę.

 Chwytak noży
Centralnym modułem maszyny jest czteroosiowe ramię 
chwytające. Chwyta uchwyt noża, przesuwa nóż w różnych 
pozycjach obróbki i dokładnie prowadzi go, zgodnie z jego 
kształtem, poprzez etapy ostrzenia.

 Indywidualny pomiar
Zanim rozpocznie się proces ostrzenia, każdy nóż jest 
skanowany w stacji pomiarowej. Zidentyfikowany kształt 
noża jest następnie konwertowany do danych CNC. W 
ciągu całego procesu ostrzenia ramię chwytające 
steruje nożem, zgodnie z tymi danymi. Dzięki temu 
zachowany jest oryginalny kształt noża w ciągu każdego 
ostrzenia.

 400 noży na zmianę (8 godz.)
W zależności od kształu i rozmiaru noży maszyna E 50 
osiąga wydajność do 400 noży na zmianę. Konieczne 
rozmieszczenie personelu zajmuje zaledwie 1 – 2 
godziny.



Wyższa jakość
W pełni automatyczne gratowanie i polerowanie noży ręcznych

Gratowanie noży Polerowanie noży

 Magazynek na noże
Magazynek składa się z dwóch skrzyń i ma szczeliny na 48
noży,  które  można  załadować  na  zewnątrz  maszyny
podczas pracy.
Magazynek może być napełniony nożami rozmaitego 
kształtu i rozmiaru ponieważ każdy nóż jest oddzielnie 
mierzony przed rozpoczęciem procesu ostrzenia.

 Przyrząd do testowania ostrości ANAGO (opcjonalny) 
Po wypolerowaniu noża, E 50 automatycznie testuje jego 
ostrość. Nóż przenbika przez środowisko testowe. 
Zmierzona ostrość jest pokazywana na wyświetlaczu.

   Jeśli ostrość spadnie poniżej ustawionej minimalnej 
wartości, nóż jest pokazywany na wyświetlaczu jako 
"nieostry". Jeśli ustawiona ostrość nie zostanie osiągnięta 
przy następnym nożu, szlifierka wyłącza się. Przyczyna 
wyłączenia jest pokazywana na wyświetlaczu.



E 50
W pełni automatyczna ostrzałka do noży ręcznych



Wysoka niezawodność
Jednostka odsysająca chroni części mechaniczne

Jednostka odsysająca Jednostka odsysająca

Seryjny układ odsysający znacznie zmniejsza wszelkie emisje pyłów, powstających 
podczas polerowania i gratowania. Pomieszczenie z maszyną praktycznie pozostaje 
czyste. Zwiększa to bezpieczeństwo pracy komponentów mechanicznych i znacznie 
ułatwia czyszczenie urządzenia .

Odfiltrowany odrzut polerski jest gromadzony w misce jednostki odsysającej,
dzięki czemu można następnie łatwo się go pozbyć.

1) Ramię chwytające nóż

2) Aparat pomiarowy

3) Pas do szlifowania na mokro

4) Koło do gratowania

5) Koło do polerowania

6) Magazynek na noże

7) Przyrząd do testowania ostrości ANAGO 
(opcjonalny)
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E 50
Dane techniczne i parametry transportu*

Głębokość 1390 mm
Długość 2390 mm
Wysokość max. 2900 mm
Waga ( z dwoma magazynkami na noże ) ok. 1035 kg
Waga wózka załadunkowego 37 kg
Waga jednostki odsysającej 75 kg

Wysokość po złożeniu*
2191 mm

Szerokość* 2390 mm
Głębokość* 1400 mm

Zasilanie
11 kW 3x 400 V 50Hz

Bezpiecznik rezerwowy 32 A
Podłączenie sprężonego powietrza 6.5 bara
Zużycie powietrza < 50 l na minutę
Połączenie z Internetem RJ45

Magazynek na noże
48 noży

Wydajność max. 400 noży na 8-godzinną zmianę

Maszyna spełnia wymogi bezpieczeństwa i zdrowia EC i zdrowia i posiada znak CE.

Status 06.2017 | Prawa do modyfikacji technicznych zastrzeżone.

2390 mm 1390 mm
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KNECHT Maschinenbau GmbH
Witschwender Straße 26 ■ 88368 Bergatreute ■ Germany ■ T+49 -7527- 928-0 ■ F+49 -7527- 
928-32 zentrale@knecht.eu ■ www.knecht.eu


