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            Załącznik nr 1   

Specyfikacja techniczna szlifierki kłowej do wałków  z odczytem cyfrowym.  
 
Parametry  techniczne. 

 

Wymagane parametry  Warto ść parametru Jednostka miary  

Maksymalna odległość między kłami 1000 mm 

Maksymalna długość szlifowania  1000 mm 

Wysokość kłów nad stołem 160 mm 

Maksymalny ciężar przedmiotu szlifowanego 120 kg 

Prędkość stołu  0 ÷ 5 m / min 

Maksymalny kąt skrętu wrzeciennika z każdej 
strony  

+8 /- 4 stopień 

Zakres obrotów wrzeciona  30 ÷ 300 obr / min 

Stożek wewnętrzny wrzeciona  MK 4  

Wrzeciennik uchylny 90 deg 

Średnica otworu wrzeciona 26 mm 

Skok wrzeciona konika 25 mm 

Średnica wrzeciona konika 43 mm 

Średnica ściernicy szlifierskiej  450 x 127 mm 

Min. max. szerokość ściernicy szlifierskiej 20 ÷ 50 mm 

Hydrauliczny szybki skok 50 mm 

Średnica otworu wewnętrznego wrzeciona 60 mm 

Moc silnika głównego  ok. 4 kW 

Moc silnika wrzeciona  ok. 0,5 ÷ 0,75  

Powierzchnia zabudowy  ok. 4,3 x 1,5 m 

Zasilanie 3 x 400 / 50 V / Hz 
 
Wymagana dokładno ść: 
 
Wykonanie zgodnie z Normą ISO 2433. 
Liniowość przesuwu stołu: max. odchyłka 0,002 mm/m, 
Osiągana chropowatość powierzchni 0,2 Ra, 
Osiągalna kołowość szlifowanego wałka 0,3 µm. 
 
Funkcje, wyposa żenie standardowe : 
 

1. system ręcznego uchwytu stołu do szlifowania stożków z czujnikiem zegarowym, 
2. wyświetlacz cyfrowy dla dwóch osi, 
3. inkrementalny liniowy czujnik pomiarowy do mikropozycjonowania, 
4. falownik wrzeciona detalu ( zakres regulacji 0 - 300 obr. / min, 
5. inkrementalny liniowy czujnik pomiarowy ruchu stołu z setkową pozycją (0,01), 
6. przystawka do obciągania prostoliniowego ( diament w opcji) montowania na koniku, 
7. ściernica o Ø 450 mm, szerokość 50 mm, otwór 127 mm, 
8. kołnierz ściernicy, 
9. jednostka mikrometryczna zatrzymująca ruch wahadłowy stoł, 
10. dodatkowe koło napędu ściernicy, 
11. zestaw płytek i śrub do poziomowania maszyny (wibroizolatory), 
12. dwie osłony zabezpieczające prowadnice stołu, 
13. drzwi przesuwne, 
14. oświetlenie przestrzeni roboczej (bezpieczne), 
15. kompletna jednostka hydrauliczna ( olej + karta charakterystyk w j. polskim), 
16. jednostka pneumatyczna, 
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17. centralne smarowanie, 
18.  kły utwardzone szt. 2, 
19.  trzpień do wyważania, 
20.  olej do smarowania prowadnic i wrzeciona ( karty charakterystyk w j. polskim), 
21.  filtr papierowy i magnetyczny - pojemność zbiornika  min. 200 l, 
22.  kolor: szary RAL7035, niebieski RAL5010 
23.  zestaw  kluczy serwisowych i sześciokątnych. 
 

Wyposa żenie  niestandardowe: 
 
 

1. jednostka do  szlifowania wewnętrznego z niezbędnym wyposażeniem, 
2. wrzeciono napędzane- obroty , 
3. falownik wrzeciona do szlifowania wewnętrznego, 
4. podtrzymki.  
 
 

Dokumentacja techniczna:  
 

1. Dokumentacja techniczno ruchowa (DTR) w języku polskim: 
• Instrukcja obsługi w języku polskim, 
• Schematy elektryczne i hydrauliczne,  
• Dokumentacja konserwacji  i przeglądów, 
• Dokumentacja remontowa,  
• Katalog części zamiennych. 

2. Certyfikat zgodności CE wystawiony przez producenta. 
3. Książeczka gwarancyjna (min. gwarancji - 24 miesiące). 

 


