
SwingGrinder
Maszyna do gratowania i zaokraglania 

sztancowanych lub wycinanych laserowo 

elementów z blachy

Prosto i szybko: 
gratowanie i zaokraglanie

Do gratowania lub zaokraglania sztancowanych

lub wycinanych laserowo elementów z blachy

mielismy do tej pory dwie mozliwosci:

czasochlonna obróbke szlifierkami recznymi lub

zastosowanie drogich maszyn stacjonarnych.

SwingGrinder wpasowuje sie miedzy te dwie 

mozliwosci. Szybsza i prostsza obróbka w porówna-

niu do obróbki recznej. A zakup i koszty 

eksploatacyjne duzo nizsze od maszyn 

stacjonarnych.

Glowica z obracajacymi sie dyskami zamontowana

jest na przegubowym (ulozyskowanym) ramieniu ze

wspomaganiem dajacym sie lekko przesuwac. Lekki

dotyk elementu obrabianego z góry wystarcza do

jego obróbki. Dzieki temu krawedzie elementu

zostaja czysto obrabiane ze wszystkich kierunków.

Stól roboczy pokryty jest specjalna mata.

Nacisk dysku szlifujacego na element nastepuje 

równolegle do stolu od góry, dzieki czemu zostaje on

wciskany w mate. Dlatego bez problemu mozna

obrabiac nawet najmniejsze elementy.

Glowice mozna obracac o 180°, dzieki czemu

blyskawicznie zmieniamy odpowiedni dysk np.

z gratowania na zaokraglanie.

Stól z dziurkowana klejaca mata
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- Szybka obróbka: obrotowa glowice prowadzimy 

po elemencie. Dysk szlifujacy o przekroju 150mm 

obrabia jednorazowo stosunkowo duza powierzchnie.

- Gratowanie / zaokraglanie: obrotowa glowica,

wyposazona jest w sciernice do gratowania i 

zaokraglanie. Dzieki temu mozemy nimi szybko

dysponowac.

- Ergonomiczna praca: wystarczy niewielki

nacisk aby przegubowe ramie ze 

wspomaganiem dalo sie lekko prowadzic.

- Obróbka malych elementów: elementy 

kladziemy na lepkiej macie. Poniewaz glowica 

pozostaje zawsze równolegla do stolu, 

elementy dobrze trzymaja sie maty.

- Obróbka duzych elementów:  stól roboczy 

ma wymiary 1400 x 800mm. Dzieki mozliwosci 

opuszczenia ograniczników mozemy obrabiac  

duzo wieksze elementy.

- Mieszany material np. stal / stal szlachetna: 
przezbrojeniemaszyny nastepuje bardzo 

szybko, gdyz nalezy wymienic tylko dwa dyski.

- Szybka amortyzacja: pracujac przy pomocy

SwingGrinder gratuje sie 3-4 razy szybciej 

anizeli przy obróbce recznej, ponoszac niskie

koszty inwestycji, eksploatacji oraz narzedzi.

Standardem jest :
- Obrotowy agregat szlifujacy o mocy 0,75 kW, 

wyposazony jest w dwa dyski szlifujace.

- Przegubowe ramie ze wspomaganiem

i zwalnianym pneumatycznie hamulcem

- Stól roboczy 1400 x 800mm z klejaca mata

- Otwory w stole jak i kanal odciagowy D=160mm

odprowadzaja pyl do dolu

- Plynna regulacja obrotów glowicy

-400V, 50Hz, 3 fazy, zgodnosc CE

Wyposazenie opcjonalne:
- Wymienne dyski do gratowania, zaokraglania i  

polerowania, z róznorodna ziarnistoacia do 

obróbki: stali, stali szlachetnej, czy aluminium

- Odpowiednie urzadzenie odciagowe

Do gratowania stosujemy Softdis z

miekkim Pad. Takie nakladki na rzep

sa ogólnie dostepne na rynku.

Miekki dysk uklada sie w ten sposób,

ze mocno obrabia krawedzie, a tylko

delikatnie powierzchnie elementu.

Miekkie dyski skutecznie usuwaja

graty i nierównosci na konturach

wewnatrz jak i na zewnatrz elementu.

Do zaokraglania stosujemy

Mediumdiscs,

które nadaja sie do wszelkich materia-

lów o róznej grubosci.

Do zaokraglania elementów

grubszych od 5mm osiagamy

najlepsze rezultaty stosujac

Smart-Flex Discs.

Obrotowa glowica
szybka zmiana sciernicy do gratowania na te do 

zaokraglania


