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 ERA NOTCH EN100-2V-KIT       Szlifierka ta�mowa 

 
 
 

Szlifierka do rur, profili, prêtów i ksztaùtowników 
Technologia wyszlifowywania naciêã na koñcach rur za pomoc¹ ta�my �ciernej. 
 
Uniwersalna szlifierka ta�mowa z wymiennym waùkiem odbiorczym przeznaczona jest  
do wykonywania naciêã na koñcach rur. Szlifierka przeznaczona jest do szybkiej i precyzyjnej obróbki rur i 
ksztaùtowników wykonanych ze stali zwykùych i stopowych, miedzi, mosi¹dzów, aluminium itp. Idealna do 
�rednio i maùoseryjnej produkcji. Znacz¹co redukuje czas potrzebny  
do precyzyjnego wykonania i dopasowania prostopadùego i k¹towego poù¹czenia rury z rur¹. Bezpieczna, o 
niskich kosztach metoda zastêpuje piùowanie, frezowanie, ciêcie palnikiem, wykrawanie oraz szlifowanie 
tarcz¹ �ciern¹. Jedno urz¹dzenie prawie caùkowicie pokrywa zakres prac w szerokim zakresie od �rednicy 5 
[mm] do 76 [mm]. Nacina w zakresie do 60 stopni.  
Imadùo nastawne równie¿ na wysoko�ã pozwala na przesuniêcie naciêã wzglêdem osi dla bardziej 
skomplikowanych prac. Nacinanie przedmiotu obrabianego nastêpuje za pomoc¹ ruchu dêwigni powoduj¹cej 
jednocze�nie ruchy: poprzeczny - wzdùu¿ caùej szeroko�ci ta�my oraz pionowy wgùêbny docisk materiaùu do 
ta�my. To rozwi¹zanie przynosi wiele korzy�ci z których pierwsza  
to doskonaùe rozpraszanie ciepùa na caùej dùugo�ci i szeroko�ci ta�my �ciernej � materiaù rury nie pozostaje w 
styczno�ci z tymi samymi ziarnami ta�my �ciernej. Skutkuje to równomiernym zu¿ywaniem siê ta�my �ciernej 
- a wiêc dùu¿sz¹ jej ¿ywotno�ci¹, mniejszym nagrzewaniem  
siê rury, mniejszymi odksztaùceniami cieplnymi oraz mniejszymi rysami na powierzchni szlifowanej. Lepsze 
rozpraszanie ciepùa to równie¿ wyeliminowanie w du¿ym stopniu powstawania zadziorów, dziêki czemu 
ograniczony zostaje zakres prac wykoñczeniowych. Wa¿n¹ rzecz¹ jest równie¿ zmniejszenie wypalania siê i 
parowania truj¹cych skùadników zwùaszcza przy obróbce stali stopowych. Po zdjêciu ukùadu imadùa 
urz¹dzenie mo¿e byã u¿ywane jako konwencjonalna szlifierka. Specjalny ukùad zacisku rolek umo¿liwia 
szybk¹, dokùadn¹ i bezpieczn¹ wymianê rolek. Otwierana klapa w górnej czê�ci obudowy umo¿liwia 
szlifowanie pùaskich powierzchni i zewnêtrzne gradowanie koñców rur. Nowatorski opatentowany system 
jednoczesnego � wzdùu¿nego  
i poprzecznego - posuwu rury wzglêdem ta�my �ciernej jest w standardowym wyposa¿eniu! 
 
Podstawowe dane techniczne 

Ta�ma �cierna 2000 x 100 [mm] 

Zasilanie 3 fazowe  400 [V], 

dwie prêdko�c obrotowe 3000,1500 obr/min 

zakres szlifowanych [mm] od Ø 5 do Ø 76  

Zakres stosowanych waùków od Ø 22 do Ø 76  

Waga 200 [kg]. 

wymiary:[mm] 1500x500x1500  

zakres pracy dla 0º 76[mm] 

zakres pracy dla 45º 60[mm] 

zakres pracy dla 60º 33,7[mm]  
Uwaga !Standardowo szlifierka jest wyposa¿ona w waùek szlifierski Ø42 mm 
Uwaga! Szlifierka standardowo wyposa¿ona jest w rolkê podgumowan¹ Ø 140 mm 
             oraz podtrzymkê umo¿liwiaj¹ce pracê jako konwencjonalna szlifierka warsztatowa! 
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