
CrossMaster DD
Maszyna do gratowania i zaokraglania 

MALYCH elementow wycinanych laserowo 

lub sztancowanych

Gratowanie i zaokraglanie
malych elementów w cyklu
przelotowym

CrossMaster DD jest wyposazony w dwa dyski

szlifujace z góry. Zaleznie od potrzeb stosowane

sa dyski do gratowania lub zaokraglania.

Elementy przesuwane sa na przyczepnej tasmie

posuwu i dodatkowo dociskane do niej dyskami 

szlifujacymi. A to umozliwia obróbke bardzo malych

elementów poczawszy od wielkosci 20 x 20mm.

- CrossMaster DD jest dostepny o szerokosci

roboczej 150mm i 300mm.

- Gratowanie i zaokraglanie w jednym cyklu

- Usuwanie gratów, ostrych krawedzi oraz

równomierne zaokraglanie krawedzi

- Równomierne zuzywanie sie dysków i to

niezaleznie od wielkosci elementu, czy

jego umiejscowienia na tasmie posuwu.

- Bardzo latwa obsluga i szybkie przezbrojenie

maszyny przy zmianie materialu, gdyz nalezy

zamienic tylko dwa dyski.

- Duza roznorodnosc dzieki mnogosci dostepnych   

dysków

- Niewielkie koszty inwestycyjne, narzedziowe

i eksploatacyjne.
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Elementy do obróbki przesuwane sa na tasmie posuwu.

Sprezynujace rolki dociskowe ulatwiaja wprowadzenie 

elementu pod dyski szlifujace. Same dyski szlifujace 

dociskaja element podczas szlifowania. To wszystko 

umozliwia obróbke bardzo malych elementów, poczawszy 

od wielkosci 20 x 20mm.

Rotujace dyski maja przekrój wiekszy od maksymalnej 

szerokosci elementu obrabianego i szlifuja wszystkie kontury

wewnetrzne i zewnetrzne z róznych kierunków.

CrossMaster DD-150 (DD-300)

Dane techniczne Crossmaster DD-150  CrossMaster DD-300

- 2 dyski z góry  Przekrój 250mm Przekrój 400mm

- Silniki dysków 0,75kW, 750 obr/min 1,5kW, 750 obr/min

- Niezalezna regulacja wysokosci dysków dla

kompensacji zuzycia Seryjnie Seryjnie

- Max. szerokosc robocza 150mm 300mm

- Grubosc elementu 1 - 100mm 1 - 100mm

- Posuw tasmowy z plynna regulacja predkosci 1 - 6m/min 1 - 6m/min

- Reczne ustawianie wysokosci z analogowym wskaznikiem         Seryjnie Seryjnie

- Krócce odciagowe o przekroju 1 x 150mm 1 x 150mm

- Dlugosc x Szerokosc x Wysokosc (m) 1,5 x 0,8 x 1,7 1,5 x 1 x 1,7

- Ciezar (kg) 450 600

- Oczyszczajace listwy szczotkowe pod tasma posuwu Seryjnie Seryjnie

Wyposazenie dodatkowe:

- Plynna i niezalezna regulacja obrotów dysków 200-1400 obr/min 200-1000 obr/min

- Rotujaca szczotka oczyszczajaca tasme transportowa

- Elektro-motoryczne ustawianie wysokosci roboczej

Do gratowania stosujemy Softdisc z miekkim Pad, gdzie przyklejamy na rzep nylonowa

nakladke polerujaca. Miekka nakladka umozliwia agresywna obróbke krawedzi jednoczesnie

zbytnio nie szlifujac powierzchni. Softdisc skutecznie usuwaja graty i ostre krawedzie na

konturach wewnetrznych jak i zewnetrznych.

Do zaokraglania stosujemy Mediumdisc, które zalamuja ostre krawedzie.

Alternatywnie stosowane sa podkladki dysków z drobniejszym ziarnem.


