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DUOSCHLIFF 3000 H 
Macchina di precisione per taglio e rettifica 
Precíziós kilökőhossz beállító vágó-köszörű gép

Nuovo 
display

Új kijelző
ELŐNYÖK

  Egy munkafolymat – első lépés vágás, második lépés 
köszörülés
 Egyszerű kiszolgálás közel 60 % időmegtakarítás mellett
 A vágási szögek és hosszak nagy pontosságú elkészítése 
   Egyszerű beállítás és értékleolvasás a legújabb  
Heidenhain-vezérléssel
  A köszörű  korong kopásának a gyémánttal való  
szabályozás utáni beállítással kompenzáljuk

DISPLAY HEIDENHAIN ND 280
  Impostazione del valore numerico tramite tastiera
  Diagnosi integrata del contatore e del sistema di misurazione
 Compensazione d‘errore dell‘asse lineare o sezionale
 Trasmissione dati tramite RS-232 o interfaccia USB
 Punto di riferimento codificato a distanza
  2 punti di riferimento (è possibile impostare 2 diversi punti  
di origine)

HEIDENHAIN ND 280 KIJELZŐ
  Állítsa be a numerikus értékekeket a billentyűzeten
  A mérési folyamatot integrált diagnosztikai rendszer felügyeli
 Tengely-vagy keresztirányú kompenzáció
 Adatátvitel RS-232 vagy USB-illesztő felületen keresztül
 Távolság megadás referencia értékkel
 2 referencia pont (2 különböző startpont tárolható el)

La DUOSCHLIFF 3000H permette la finitura di espulsori 
cilindrici, spallati, lamellari, a cannocchiale, profilati, punzoni 
per tranciatura a freddo etc. in modo emplice ed efficace.

DUOSCHLIFF 3000 H típusú köszörű géppel a hengeres, a 
cső és lapos kidobók, profilos betétek, lyukasztó bélyegek 
illetve egyéb hengeres csapok  pontos hosszát allíthatjuk be.

VANTAGGI

  Una sola operazione – prima taglia e poi rettifica
  Facile da usare, fino al 60 % di risparmio di tempo
  Elevata precisione angolare e in lunghezza 
  Pratiche opzioni di impostazione e lettura attraverso il 
moderno controllo Heidenhain
  Compensazione dell‘usura del disco durante lo spostamento 
del mandrino, grazie al diamante regolabile



DATI TECNICI
MŰSZAKI ADATOK

Lunghezza/Hosszúság 850 mm

Larghezza/Szélesség 400 mm

Altezza/Magasság 300 mm

Peso/Tömeg 70 kg

Connessione elettrica/
Elektromos csatlakozás 380 V

Potenza del motore/Motorteljesítmény 0,80 KW

Giri del disco di taglio/ 
Vágókorong fordulatszáma

12.000 giri/min
12.000 f/p

Giri della mola/
Csészekorong fordulatszáma 

4.480 giri/min
4.480 f/p

Ø del disco di taglio/Vágókorong Ø 100x1x20 mm

Ø della mola abrasiva/Csészekorong Ø 100x50x20 mm

Ø della zona rettificabile/Köszörülési tartomány Ø 0,8 – 20 mm

Precisione/Pontosság ± 0,01 mm

LUNGHEZZA DEL PEZZO DA TAGLIARE/MUNKADARAB HOSSZA

Lunghezza del pezzo da tagliare – lettura diretta/
Munkadarab hossza – közvetlen-leolvasással 370 mm

Lunghezza max del pezzo da tagliare/
Munkadarab max. hossza 500 mm

Perno di arresto/

Ütköző csap = 65,00

Dimensione di regolazione Z/Beállított méret Z = 80,00

Esempio di applicazione
Alkalmazási példa

Lunghezza dell’espulsor X/

Kidobó hossza X = 15,00

1

Banco di supporto e dispositivo per rettifica  
con lubrificante
Alsó állvány és berendezés nedves köszörüléshez

 Comprende il contenitore per il lubrificante
  Particolarmente indicato per il taglio di grossi diametri
 Armadietto di supporto solido e stabile
    Ampio spazio per conservare refrigeranti ed altri accessori
 Altezza di lavoro ottimale
 Integrált berendezés nedves köszörüléshez az anyag hűtéséhez
 Különösen nagy átmérőjű elemek köszörüléséhez ajánlott
 Stabil hordszerkezet
  Nagy űrtartalmú hűtőfolyadék tartály és további,  
keretbe szerelt kiegészítők
 Ergonómikus munkamagasság

per ø da 0,8 a 7,5 mm / lunghezze da 7 a 50 mm/
ø 0,8 – 7,5 mm / hosszúság 7 – 50 mm-hez

ALSÓ ÁLLVÁNY ÉS BERENDEZÉS NEDVES KÖSZÖRÜLÉSHEZ

BANCO DI SUPPORTO E DISPOSITIVO  
PER RETTIFICA CON LUBRIFICANTE TARTOZÉKOK

ACCESSORI

2 Mola a disco per DUOSCHLIFF
Vágókorong a DUOSCHLIFF vágó-köszörűgéphez
 900140-1

3 Mola a tazza per DUOSCHLIFF
Csészekorong a DUOSCHLIFF vágó-köszörűgéphez
 900140-2

1 Dispositivo di bloccaggio addizionale
Plusz rögzítőkonzol
 900140

4 Mola a tazza al CBN per DUOSCHLIFF
CBN csészekorong a DUOSCHLIFF vágó-köszörűgéphez
 900140-3

2 3 4

Opzionale

Opció 
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