
AFKORT EN SNIJMACHINE
voor de afwerking van cilindrische en vlakke uitwerperpennen, hulzen, enz. 

KNARR.comUw effi ciënte partner voor de gereedschap- en matrijzenbouw.

In één stap wordt het werkstuk eerst gesneden en vervolgens op de 
gewenste lengte geslepen. De bediening is eenvoudig en snel. Een paar 
eenvoudige stappen maken kant-en-klare stukken mogelijk.

Alle snij- en slijpbewerkingen vinden plaats via een centrale as, die aan 
beide uiteinden is voorzien van smeernippels. Het minimaliseren van 
slijtage en een lange levensduur staan op de voorgrond. De spanning van 
de aandrijfriem wordt automatisch aangepast, ongeacht de diameter van 
het onderdeel.

De afkort- en snijmachine voldoet aan de gemeenschappelijke Europese 
machinerichtlijnen.

De spanning van de aandrijfriem 
wordt automatisch aangepast, 
ongeacht de diameter van het 
onderdeel.

Zonder de afmetingen te wijzigen, 
kunnen de schijven tijdens het 
werkproces nauwkeurig worden 
aangepast en verwijderd.

De lengte wordt aangepast door 
middel van een snelle spanning 
(20 mm voor grofi nstelling). De 
fi jninstelling gebeurt via een schroef 
met een micrometer waarvan de 
nulinstelling overeenkomt met de 
afmeting van de grofi nstelling. 

NEEM CONTACT MET ONS OP:
KNARR Vertriebs GmbH
Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts/Germany 

Telefoon: +49 9252 9993-500
Fax: +49 9252 9993-33
E-mail: sales.nl@knarr.com

Wijzigingen voorbehouden.

Optioneel: 

Chuck 

voor diameters

0,8 - 11 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte 430 mm

Breedte 360 mm

Hoogte 500 mm

Gewicht 95 kg

Elektrische aansluiting 400 V

Slijpschijf Ø 180x1x31,8 mm

Komslijpsteen Ø WA46Kx100x50x20 mm

Lengtetolerantie ± 0,01 mm

WERKSTUKLENGTE 

Werkstuklengte 300 mm

Max. Werkstuklengte 600 mm (inclusief verlenging)

Loodrechtheid ± 0,01 mm



ACCESSOIRES
AFKORT EN SNIJMACHINE

KNARR.comUw effi ciënte partner voor de gereedschap- en matrijzenbouw.

DOORSLĲ PSCHĲ F VOOR AFKORTMACHINE
 900130T/403

KOMSLĲ PSTEEN VOOR AFKORTMACHINE
 900130S/305

CHUCK
voor Ø 0,8 - 11 mm / lengte ~ 13 mm
 900130/200

  De kwaliteit van het snijresultaat hangt af van de toevoer tijdens 
het snijden en slijpen.


