
MAȘINĂ DE TĂIERE ȘI RECTIFICARE
pentru tăiat și rectifi cat aruncători cilindrici, lamelari, tubulari și multe altele

KNARR.comPartenerul dvs. efi cient pentru fabricarea sculelor și matriţelor.

Într-o singură etapă, piesa de prelucrat este mai întâi tăiată și apoi 
rectifi cată la lungimea dorită. Manipularea este simplă și rapidă. Câţiva 
pași simpli permit instalarea piesele de prelucrat.

Pentru toate operaţiunile de tăiere și rectifi care, un ax central cu două 
capete lubrifi ate este utilizat pentru transmisie, ceea ce are ca rezultat 
o rezistenţă ridicată la uzură și o durată lungă de viaţă. Tensionarea 
curelei este reglată și controlată automat (indiferent de diametrul piesei 
de prelucrat).

Mașina de tăiat și rectifi cat respectă toate directivele europene privind 
construcţia de mașini.

Tensionarea curelei este reglată și 
controlată automat (indiferent de 
diametrul piesei de prelucrat).

În timpul funcţionării, discurile se 
pot micro-regla și îndepărta fără 
a se schimba dimensiunile.

Se utilizează o riglă de măsurare 
a tijei pentru fi xarea lungimii gro-
siere (în unităţi de 20 mm). Pentru 
ajustarea fi nă se utilizează un mi-
crometru, care are punctul de zero 
la dimensiunea reglajului grosier.

CONTACTAŢINE:
KNARR Vertriebs GmbH
Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts/Germany 

Telefon: +49 9252 9993-500
Telefax: +49 9252 9993-33
E-mail: sales.ro@knarr.com

MAȘINĂ DE TĂIERE ȘI RECTIFICARE

Sub rezerva modifi cărilor.

MAȘINĂ DE TĂIERE ȘI RECTIFICARE

Optional: 

Mandrina pentru 

diametre

0,8 - 11 mm

DETALII TEHNICE

Lungime 430 mm

Lăţime 360 mm

Înălţime 500 mm

Greutate 95 kg

Conectare electrică 400 V

Disc de tăiere Ø 180x1x31,8 mm

Piatră oală Ø WA46Kx100x50x20 mm

Toleranţă lungime ± 0,01 mm

PIESĂ DE LUCRU 

Lungimea piesei de lucru 300 mm

Max. lungime piesă de lucru 600 mm (incl. extensie)

Perpendicularitate ± 0,01 mm



ACCESORII
MAȘINĂ DE TĂIERE ȘI RECTIFICARE

KNARR.comPartenerul dvs. efi cient pentru fabricarea sculelor și matriţelor.

DISC DE TĂIERE PENTRU MAȘINA DE TĂIERE ȘI 
RECTIFICARE
 900130T/403

PIATRĂ OALĂ PENTRU MAȘINA DE TĂIERE ȘI 
RECTIFICARE
 900130S/305

MANDRINA
pentru ø 0,8 – 11 mm / lungime aprox. 13 mm 
 900130/200

  Calitatea și precizia tăierii depind de avansul de înaintare în 
timpul tăierii și rectifi cării.


