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USK 160S  Uniwersalna maszyna do ostrzenia na mokro

Ostrzenie noży ręcznych Ostrzenie i czyszczenie noży ręcznych Rowkowanie i polerowanie noży stołowych
przy użyciu pasa szlifierskiego                    na kole polerskim na mokro       na kole do rowkowania i tarczy polerskiej

Maszyna USK 160 S jest bardzo wszechstronna. Jej różnorodni użytkownicy uznają ją jako 
doskonałe urządzenie – od zastosowań w sklepach wędliniarkich, przez  przetwórnie mięs, 
aż po punkty serwisowe ostrzenia i wiele innych.

Maszyna umożliwia ostrzenie wszlekiego typu narzędzi tnących, takich jak noże 
masarskie, noże krajalnicze, noże kuchenne oraz stołowe.

Noże kutrów o pojemności do 120 litrów są montowane w specjalnym zacisku HV 161 przed 
ostrzeniem.

 HV 161
Nasadka zaciskowa dla kutrów o pojemności do 120 litrów 

zapewnia precyzję i dokładność w trakcie całego proces 

ostrzenia. Oznacza to wysoki poziom bezpieczeństwa dla 

operatora i minimalizuje wysiłek w trakcie pracy. Efekty są 

dostosowywane do krawędzi ostrza, co zapewnia 

długowieczność użytkowania noża



Prostota – Szybkość – Bezpieczeństwo
Najlepsze efekty ostrzenia

Ostrzenie noży kutrów Wygładzanie noży kutrów Czyszczenie maszyny
taśmą szlifierską na mokro   na mokro na kole polerskim

 Taśma do ostrzenia na mokro
Stosowanie taśmy do szlifowania na mokro 
zapewnia ostrzom narzędzi tnących niezwykle 
gładką powierzchnię. Profilowane gumowe kółko 
dociskowe gwarantuje odpowiednią wytrzymałość 
ostrza.

 Tarcza polerska
Tarcza polerska gwarantuje doskonałe wykończenie.
Elastyczne listki tarczy układają się do ostrza noża a
drobne ziarno usuwa tylko niewielkie ilości materiału, 

 Mokre koło polerskie
Mokre koło polerskie usuwa zadziory 
spowodowane przez ostrzenie. Efektem jest ostry 
nóż o gładkiej powierzchni i długiej żywotności.

 Szczotka polerska (opcjonalnie)
Zastosowanie szczotki polerskiej daje gładkie, 
pozbawione zadziorów ostrze o delikatnie 
wypolerowanej powierzchni. Błędy procesu ostrzenia
są eliminowane przez precyzyjną regulację prędkości 
szczotki i jej optymalnie dostosowaną twardość.

 Ściernica szlifierska (opcjonalnie)
Rozmaitych rozmiarów ściernice szlifierskie umożliwiają 
szybkie i proste rowkowanie noży stołowych i 
kuchennych. Ściernica może być zamonotowana
w miejscu tarczy szlifierskiej, dzięki czemu noże są 
ostrzone w trzech krokach:

1. Zeszlifowanie starego profilu 
ostrza noża przy użyciu taśmy 
szlifierskiej na mokro.

2. Nadanie nowego profilu ostrza przy 
użyciu szlifierskiej tarczy ząbkującej.

3. Oczyszczanie i polerowanie ostrza przy 
użyciu szczotki polerskiej.

 Moduł chłodzący
Woda jest dostarczana do stanowiska szlifierskiego 
przez pompę chłodzącą. Najważniejszym wymogiem 
utrzymania długiej żywotności każdego narzędzia 
tnącego jest niedopuszczenie do przegrzania ostrza w
trakcie ostrzenia. Woda wiąże pył ścierny, 
uniemożliwiając mu krążenie w powietrzu 

 Stal nierdzewna
Obudowa maszyny jest wykonana ze stali 
nierdzewnej. Wszystkie elementy maszyny są 
odporne na korozję. Dzięki temu USK 160 S mogą 
być używane w wilgotnych pomieszczeniach. 
Maszynę można czyścić przy użyciu zwykłego węża 
gumowego.
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USK160 S
Uniwersalna maszyna do ostrzenia na mokro

1) Taśma do szlifowania na mokro
2) Zacisk HV 161 dla noży kutrów

3) Tarcza do polerowania na mokro

     alternatywnie: Szczotka polerska)

4) Ściernica listkowa

    (alternatywnie: Ściernica szlifierska)

Dane techniczne

Model stołowy

Głębokość 550 mm
Szerokość 610 mm
Wysokość 450 mm
Waga 36 kg
Zasilanie 0,7 kW

Model stojący

Głębokość 610 mm
Szerokość 630 mm
Wysokość 1200 mm
Waga 58 kg
Zasilanie 0,7 kW
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630 mm                                                              610 mm

610 mm                                                                   550 mm
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Knecht Maschinenbau GmbH
Witschwender Strasse 26  ■  88368 Bergatreute  ■   Germany
Phone +49-7527-928-0  ■  Fax +49-7527-928-32
zentrale@knecht.eu  ■   www.knecht.eu


