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DUOSCHLIFF 3000 H 
Precyzyjna przecinarko – szlifierka 
Presný, rezací a zkracovací stroj

Nowy 

wyświetlacz

Nový displej

VÝHODY

  Jedna operace – nejprve uřízne a poté obrousí
  Snadná obsluha a až 60 % úspora času
  Vysoká úhlová a délková přesnost 
    Praktické možnosti nastavení a čtení moderním  
ovládáním Heidenhain
  Kompenzace opotřebení kotouče pohybem brusného  
vřetena díky nastavitelnému diamantu

WYŚWIETLACZ HEIDENHAIN ND 280
  Ustawienie wartości liczbowej za pomocą klawiatury
 Zintegrowana diagnostyka miernika i układu pomiarowego
 Kompensacja błędu osi liniowa lub sekcyjna
 Transmisja danych przez interfejs RS-232 lub USB
 Znak odniesienia zakodowany na odległość
 2 punkty odniesienia (można zapisać 2 różne punkty początkowe)

DISPLEJ HEIDENHAIN ND 280
  Nastavení numerické hodnoty založené na klávesnici
  Integrovaná diagnostika pro enkodér a měřicí systém
 Lineární nebo segmentovaná kompenzace chyby osy
  Přenos dat přes rozhraní RS-232 nebo USB
 Referenční značka kódovaná podle vzdálenosti
 2 referenční body (lze uložit 2 různé počáteční body)

DUOSCHLIFF 3000 H umożliwia prostą i efektywną obróbkę 
końcową wypychaczy cylindrycznych i odsadzanych, 
wypychaczy płaskich, stempli profilowych i tnących, 
wypychaczy tulejowych itd.

DUOSCHLIFF H umožňuje jemné obrábění válcových a 
osazených vyhazovacích kolíků, plochých vyhazovačů, 
razníků, trubkových vyhazovačů atd., a to jednoduše a 
efektivně.

KORZYŚCI

  Jedna operacja – najpierw odłącz, a następnie przeszlifuj
  Łatwa obsługa i oszczędność czasu nawet do 60 %
 Wysoka dokładność kątowa i długości 
  Praktyczne opcje ustawienia i czytania przez nowoczesną 
kontrolę Heidenhain
  Kompensacja zużycia tarczy poprzez ruch wrzeciona 
szlifierskiego dzięki regulowanemu diamentowi



DANE TECHNICZNE
TECHNICKÉ ÚDAJE

Długość/Délka 850 mm

Szerokość/Šířka 400 mm

Wysokość/Výška 300 mm

Ciężar/Hmotnost 70 kg

Przyłącze elektryczne/
Elektrické zapojení 380 V

Moc silnika/Výkon motoru 0,80 KW

Prędkość obrotowa tarczy tnącej/ 
Rotační rychlost řezného kotouče

12.000 obr./min
12.000 otáček/min

Prędkość obrotowa tarczy szlifierskiej/
Rotačni rychlost brusneho kotouče

4.480 obr./min
4.480 otáček/min

Ø tarczy tnącej/Ø řezného kotouče 100x1x20 mm

Ø tarczy szlifierskiej/Ø brusného kotouče 100x50x20 mm

Ø zakres szlifowania/Ø brusné plochy 0,8 – 20 mm

Dokładność/Přesnost ± 0,01 mm

DŁUGOŚĆ PRZEDMIOTU OBRABIANEGO/DÉLKA OBROBKU

Długości przedmiotu obrabianego – bezpośredni odczyt/
Délka obrobku – přímý odečet 370 mm

Maks. długość przedmiotu obrabianego/
Max. délka obrobku 500 mm

Sworzeń ogranicznika/

Axiální ložisko = 65,00

Wymiar regulacji Z/Rozměr nastavení Z = 80,00

Przykład zastosowania
Příklad použití

Długość wypychacza X/

Délka vyhazovače X = 15,00

1

Szlifierka do szlifowania na mokro z szafką maszynową
Strojová skříň a zařízení pro broušení za mokra

  Zintegrowany osprzęt do szlifowania na mokro do  
chłodzenia materiału
  Zalecana szczególnie do docinania elementów o dużych średnicach
 Stabilna konstrukcja nośna
  Zbiornik chłodziwa o dużej pojemności dodatkowo  
wyposażony w elementy w zabudowie
 Ergonomiczna wysokość pozycji obróbki
 Integrované zařízení pro broušení za mokra ke schlazení materiálu
 Doporučujeme pří zkracování větších průměrů
 Stabilní podstavec
  Velkorysý úložný prostor pro chladicí kapaliny a další  
doplňky v podstavci
 Uživatelsky přívětivá pracovní výška

dla ø 0,8 – 7,5 mm / długość 7– 50 mm/
pro ø 0,8 – 7,5 mm / délka 7 – 50 mm

STROJOVÁ SKŘÍŇ A ZAŘÍZENÍ PRO BROUŠENÍ ZA MOKRA

SZLIFIERKA DO SZLIFOWANIA NA MOKRO 
Z SZAFKĄ MASZYNOWĄ PŘÍSLUŠENSTVÍ

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

2 Tarcza tnąca do DUOSCHLIFF
Rozbrušovací kotouč pro DUOSCHLIFF
 900140-1

3 Tarcza szlifierska do DUOSCHLIFF
Hrncový kotouč pro DUOSCHLIFF
 900140-2

1 Dodatkowy uchwyt mocujący
Další upínací zařízení
 900140

4 Tarcza szlifierska, CBN, do DUOSCHLIFF
CBN rncový kotouč pro DUOSCHLIFF
 900140-3

2 3 4

Opcja
Volitelně 
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Prawo do błędów drukarskich, prawo do zmiany cen oraz modyfikacji produktów zastrzeżone. 
Tiskové chyby a změny cen a produktů vyhrazeny.

Nasze ogólne warunki handlowe na stronie internetowej: www.knarr.com
Naše všeobecné obchodní podmínky najdete na našich webových stránkách: www.knarr.com
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