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Szlifierka do noży i sit wilków

Prawidłowa ostrość i jakość powierzchni narzędzi wilków ma wielki wpływ na jakość
końcowego produktu.
Precyzyjnie szlifowana powierzchnia sita i ostrza zwiększa silę cięcia eliminuje, bicie i drgania
zespoły tnącego do minimum
Szlifierki Knechta do noży i sit wilków dają znakomity płasko-równoległy szlif o wysokiej
jakości powierzchni szlifowanej. Rezultatem jest czyste mocne cięcie . Włókna są cięte
precyzyjnie z zachowaniem struktury mięsa.

Maksymalna precyzja
dla najlepszych rezultatów w produkcji

Ustawiany dźwignią stół magnetyczny

Dla osiągnięcia wysokiej jakości szlifowania
maszyna musi spełnić następujące wymagania:
dokładny szlif płasko-równoległy
wysoka jakość powierzchni
duża wydajność szlifowania
Celem obróbki jest utrzymanie najwyższej ostrości
noży i właściwej powierzchni sit przez cały okres
ich używania.
W 300 szlifuje zarówno noże i sita wilków jak i kutrów
przelotowych do srednicy 400 mm.
Płaskorównoleglość z dokładnością do dwóch setnych
milimetra.
Maksymalna precyzja
Głowica ma napęd bezpośredni. To pozwalana na
wyjątkowo spokojną i precyzyjną pracę zespołu co
daje bardzo dobry szlif. Centralne smarowanie
zapewnia stabilną i długotrwałą pracę maszyny.

Stół magnetyczny

Duża wydajność
Silnik napędu odpowiedniej mocy oraz stół obrotowy
zainstalowane w ciężkiej konstrukcji nośnej , dają
wysoką wydajność szlifowania. Silne zamocowanie
sit i noży skutkuje szybkim procesem precyzyjnej
obróbki przywracającym ponownie ostrość i
płaskorównoległość powierzchni.
Perfekcyjne szlifowanie
Dla optymalnego dopasowania parametrów procesu
do właściwości i wielkości obrabianego przedmiotu
stół ma dwie prędkości obrotowe. Zastosowano dwa
systemy mocowania- wkładkami centrującymi oraz siłą
elektromagnesu.
Mocowanie magnetyczne daje lepsze chłodzenie
gdy ciepło odprowadzane jest z przedmiotu poprzez
stół. Siła przylegania jest regulowana bezstopniowo.
Gdy stosujemy wkładki centrujące stół magnetyczny
jest wyłączany..Zapewnia to doskonałe rezultaty
szlifowania przedmiotów cienkich i delikatnych.
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Ustawianie glowicy w stosunku do stołu
Nóż wilka umocowany na stole

Przyjazna technologia dla Użytkownika
Stół oraz głowica szlifująca są podnoszone i
opuszczane za pomocą precyzyjnych dźwigni.
Umożliwiają one zgrubne i dokładne ustawienie tych
elementów względem siebie. Do ustawienia
dokładnego służą pokrętła skalowane na końcu
dźwigni. Hamulec elektromagnetyczny zapewnia
wysoką precyzję dostawienia głowicy do przedmiotu.
Umożliwia to uzyskanie dobrego rezultatu przy
minimalnym ubytku materiału w najkrótszym czasie
Bezpieczeństwo
Przy podniesieniu głowicy po szlifowaniu wszystkie
napędy i chłodzenie są zatrzymane. Start wszystkich
napędów następuje po przyciśnięciu 1 przycisku. Jesli
to konieczne możliwe jest uruchamianie wszystkich
napędów oddzielnie.

Precyzyjne ustawianie wysokości stołu

BHP
Zestaw odsysający (opcja) usuwa mgłę z
cząsteczkami metalu z obszaru pracy zabezpieczając
personel obsługi.

Jednostka ssąca

Optymalne chłodzenie.

Standardowy zespół chłodzenia

Zestaw chłodzenia z filtrem tasmowym

Optymalne zabezpieczenie przed przegrzaniem
Moduł chłodzenia W 300 pozwala na ciągłe
utrzymanie
własciwej
temperatury
procesu.
Zabezpiecza
szlifowane
przedmioty
przed
przegrzaniem.
Standardowy moduł chodzenia ma pojemność 80 l
Filtr metalowy oddziela resztki od płynu chłodzącego.

Moduł z filtrem obrotowym ( opcja) ma pojemność 140l.
Filtr taśmowy oczyszcza na bieżaco płyn chłodzący z
zanieczyszczeń a taśma oczyszczana jest zgarniakiem.
Przedłuża to okres używalności płynu i zapobiega
powracaniu cząstek materiału na pole obróbki co daje
wyjątkową czystość obróbki. Szlam możemy łatwo
utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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1) Pokrywa bezpieczeństwa
2) Dźwignia ruchu głowicy
3) Dźwignia ruchu stołu
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4) Głowica szlifierska
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5) Oświetlenie pola pracy
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6) Chłodzenie
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7) Mincer plate
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8) Stół obrotowy Ø 300 mm / 400
mm
9) Panel sterowania

W 300

Szlifierka do noży i sit wilków i kutrów przelotowych

Specyfikacja techniczna
Głębokość
W tym moduł odsysania
Szerokość
Iw tym moduł chłodzący 515 mm
Wysokość
(maximum z dźwignią w )
Weight
Standardowy moduł chłodzący
Moduł chłodzący z filtrem taśmowym
Moc zainstalowana
zespól napędowy
Zabezpieczenie
Średnica stołu obrotowego
Prędkość stołu obrotowego
Maksymalna średnica obróbki
Maszyna posiada certyfikaty EC i CE .
Zastrzegamy sobie prawo do technicznych modyfikacji.

Knecht Maschinenbau GmbH
Witschwender Strasse 26 ■ D-88368 Bergatreute ■ Germany

Phone +49-7527-928-0 ■ Fax +49-7527-928-32
zentrale@knecht.eu ■ www.knecht.eu

1105 mm
1700 mm
1150 mm
1665 mm
1660 mm
2095 mm
approx. 650 kg
20 kg
90 kg
6 kW 3x400 V 50Hz
25 A
300/400 mm
31/62 rpm
300-400 mm

