
Szlifierki  do noży z pionową osią wrzeciona typu SN jest wykonana jako konstrukcja spawana.
Przeznaczona jest do szlifowania powierzchni płaskich przedmiotów ( szczególnie noży gilotyn
stosowanych w przemyśle papierniczym)  mocowanych na uchwycie elektromagnetycznym. Obrót
uchwytu elektromagnetycznego (stanowiącego jednocześnie stół roboczy )  w osi poziomej
umożliwia szlifowanie przedmiotu pod dowolnym kątem.
Przesuw wzdłużny wrzeciennika jak i przesuw pionowy (góra – dół) ściernicy realizowany jest na
prowadnicach tocznych.  Do napędu  wzdłużnego  wrzeciennika  zastosowano układ zębatkowy z
reduktorem i silnikiem prądu przemiennego z regulacją falownikiem.
Napęd pionowy wrzeciennik (góra – dół) odbywa się poprzez układ przekładni ślimakowej a
następnie poprzez połączenie śruba – nakrętka. Przesuw pionowy może być realizowany ręcznie
(posuw roboczy/ wolny ) lub poprzez silnik (  posuw przyspieszony /szybki).
Szlifierka pozwala na pracę przy szlifowaniu przelotowym, a w wyjątkowym przypadku jako
nieprzelotowy z jednej strony. Automatyczny dosuw ściernicy (dobieranie) może odbywać się przy
lewym lub  prawym nawrocie wrzeciennikiem ściernicy. Wielkość  automatycznego dosuwu jest
regulowana skokowo w zakresie od 0,01 do 0,1mm.
Bezstopniowa regulacja przesuwu  wzdłużny wrzeciennika ściernicy w zakresie od 0 do 20 m/min,
pozwalają  na wybór najwłaściwszych parametrów szlifowania.
Proces szlifowania odbywa się czołem ściernicy. 
Wzdłużny przesuw wrzeciennika ściernicy posiada elektryczny napęd z bezstopniową regulacją
prędkości. Zmiana kierunku przesuwu wrzeciennika odbywa się samoczynnie od ustawionych
przez operatora zderzaków. Wielkość naddatku jaki ma być zeszlifowany  może być nastawiona
odpowiednim zderzakiem.  Dla ułatwienia i przyspieszenia czynności ustawczych szlifierka
wyposażona jest w mechaniczny przyśpieszony przesuw góra - dół  wrzeciennika ściernicy. 

Ogólne

Powierzchnia robocza stołu mm 150x2100

Największa szerokość szlifowania z wybiegiem mm 150

Największa długość szlifowania mm 2100

Największa odległość między powierzchnią stołu, a powierzchnią czołową ściernicy przy ręcznym przesuwie
wrzeciennika

mm 250

Stół

Najmniejsza odległość między powierzchnią stołu, a powierzchnią czołową ściernicy mm 0

Największa wysokość obrabianego przedmiotu mm 100

Maksymalna masa szlifowanego przedmiotu kg 80

Stół

Zakres kąta obrotu stołu stopni 180(+/-
90^0)

Wrzeciennik

na 1 obrót kółka mm 4

na 1 działkę - precyzer mm 0,02-0,005

Szlifierka SN2100
SN2100

Opis

Specyfikacja



Wrzeciennik

Przesuw poprzeczny wrzeciennika mm 80

Zakres bezstopniowo regulowanej prędkości przesuwu wzdłużnego wrzeciennika m/mm 0-20

Prędkość przyśpieszonego przesuwu wrzeciennika ściernicy m/mm 5

Wielkość ręcznego dosuwu góra-dół wrzeciennika:

na 1 obrót kółka mm 0.5

na 1 działkę mm 0.05

Minimalny automatyczny dosuw wrzeciona ściernicy mm 0.01

Maksymalny automatyczny dosuw wrzeciona ściernicy mm 0.1

Ściernica

Średnica nowej ściernicy mm 200

Grubość ściernicy nominalna/maksymalna mm 50/100

Otwór do mocowania ściernicy mm 130

Obroty wrzeciona ściernicy n1/n2 obr./mm 1470/2900

Silniki

Napędu ściernicy kW 6.2/7.5

Silnik poziomego przesuwu wrzeciennika kW 0.55

Silnik pionowego przesuwu wrzeciennika kW 0.55

Silnik elektropompki chłodziwa kW 0.155

Chłodzenie

Zbiornik chłodziwa z elektropompką l ok. 250

Inne

Masa kg 2200

Długość mm 100

Szerokość mm/m 3500

Wysokość mm 2600


