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DUOSCHLIFF 3000 H 
Mașină de precizie pentru tăiere și rectificare 
Natančen odrezovalni in brusilni stroj

Nou ecran  

de control

Novi 
prikazovalnik

PREDNOSTI

 En sam postopek – najprej lovečanje, nato brušenje
  Enostaven za uporabo in do 60 % hitrejši
  Izjemno natančen pri kotih in vzdolžni obdelavi 
   Moderen krmilnik Heidenhain omogoča uporabniku  
prijazen vnos in prikaz podatkov
  Zmanjšanje obrabe diska s premikanjem brusilnega  
vretena z nastavljivim diamantom

ECRAN DE CONTROL HEIDENHAIN ND 280
  Setarea valorii numerice pe tastatură
 Diagnosticare integrată pentru codificator și sistem de măsurare
 Compensarea erorilor, liniară sau segmentată
 Transfer de date prin RS-232 sau interfață USB
 Marcaj de referință codat la distanță
 2 puncte de referință (2 puncte de pornire diferite pot fi stocate)

PRIKAZOVALNIK HEIDENHAIN ND 280
  Vnos vrednosti prek tipkovnice
  Integrirana diagnostika števca in merilnega sistema
 Linearna ali segmentna kompenzacija napak osi
  Prenos podatkov prek RS-232 ali vmesnika USB
 Referenčna točka, kodirana glede na razmak
 2 referenčni točni (shranite lahko 2 različni začetni točki)

DUOSCHLIFF 3000 H poate tăia și rectifica aruncători 
cilindrici și detalonați, lamelari, poansoane de tăiere drepte și 
profilate precum și aruncători tubulari etc., într-un mod simplu 
și eficient.

DUOSCHLIFF 3000 H omogoča končno obdelavo cilindričnih 
in reduciranih izmetačev, ploščatih izmetačev, profilnih in 
rezilnih pestičev ter cevnih izmetačev na preprost in učinkovit 
način.

BENEFICII

  Printr-o singură operație – mai întâi tăiați și apoi rectificați
  Funcționare ușoară și economisire de timp de până la 60 %
  Precizie ridicată în unghiuri și lungimi 
  Opțiunile de ajustare și citire sunt foarte practice 
pe ecranul modern de control Heidenhain
  Compensarea uzurii discului prin schimbarea poziției axului 
de rectificare datorită pietrei de diamant reglabile



DETALII TEHNICE
TEHNIČNI PODATKI

Lungime/Dolžina 850 mm

Lățime/Širina 400 mm

Înălțime/Višina 300 mm

Greutate/Teža 70 kg

Conectare electrică/
Električna povezava 380 V

Puterea motorului/Zmogljivost motorja 0,80 KW

Viteza discului de tăier/ 
Hitrost vrtenja rezalnega koluta

12.000 rpm
12.000 vrt./min

Viteza pietrei de oală/
Hitrost vrtenja koluta skodelice

4.480 rpm
4.480 vrt./min

Disc de tăiere Ø/Rezalni kolut Ø 100x1x20 mm

Piatră oală Ø/Kolut brusne skodelice Ø 100x50x20 mm

Intervalul de rectificare Ø/Območje brušenja Ø 0,8 - 20 mm

Toleranță/Toleranca ± 0,01 mm

LUNGIMEA PIESEI DE LUCRU/DOLŽINA OBDELOVANCA

Lungime piesă de lucru – citire directă/
Največja dolžina obdelovanca – neposredno merjenje 370 mm

Lungime maximă a piesei de prelucrat/
Največja dolžina obdelovanca 500 mm

Oprire pin/

Odbijač = 65,00

Măsura de reglare/Nastavitvena mera Z = 80,00

Exemplu de solicitare
Zgled uporabe

Lungime aruncăto X/

Dolžina izmetača X = 15,00
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Dulap-suport și dispozitiv pentru rectificare umedă
Talna omarica in naprava za mokro brušenje

 Dispozitiv pentru rectificare umedă integrat pentru răcirea materialului
  Se recomandă, în special, la tăierea diametrelor mai mari
 Construcție robustă
  Spațiu de depozitare generos pentru lichidul de răcire și alte 
accesorii, în dulapul-suport
 Înălțime de lucru ergonomică
 Vgrajena naprava za mokro brušenje za ohlajanje materiala
 Posebej priporočeno za rezanje večjih premerov
 Stabilna konstrukcija talne omarice
  Veliko prostora za hladilno tekočino in druge pripomočke v talni omarici
 Uporabniku prijazna delovna višina

pentru ø 0,8 – 7,5 mm / lungime 7– 50 mm/
za ø 0,8 – 7,5 mm / dolžine 7 – 50 mm

TALNA OMARICA IN NAPRAVA ZA MOKRO BRUŠENJE

DULAP-SUPORT ȘI DISPOZITIV  
PENTRU RECTIFICARE UMEDĂ PRIPOMOČKI

ACCESORII
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Disc de tăiere pentru DUOSCHLIFF
Rezalni kolut za DUOSCHLIFF
 900140-1

Piatră oală pentru DUOSCHLIFF
Kolut brusne skodelice za DUOSCHLIFF
 900140-2

Dispozitive de prindere suplimentare
Dodatna vpenjalna naprava
 900140

4 Piatră oală CBN pentru DUOSCHLIFF
Kolut brusne skodelice CBN za DUOSCHLIFF
 900140-3
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Facultativ

Možnost
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KNARR VERTRIEBS GMBH  
Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts 
Germany

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

Erorile de imprimare, modificările de preț și de produs sunt rezervate. 
Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak, sprememb cen in izdelkov.

Puteți găsi termenii și condițiile generale pe website-ul nostru www.knarr.com
Splošne pogoje sodelovanja najdete na naši spletni strani www.knarr.com
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