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ERA

SZLIFERKA TASMOWA ERA NOTCH

EN100

Uniwersalna szlifierka z wymiennym walkiem odbiorczym do wykonywania naciec na koncach rur. 
Szlifierka przeznaczona jest do szybkiej i precyzyjnej obróbki rur wykonanych ze stali zwyklych 
i stopowych, miedzi, mosiadzów, aluminium itp. Idealna do srednio i maloseryjnej produkcji. 
Znaczaco redukuje czas potrzebny do precyzyjnego wykonania i dopasowania prostopadlego 
I katowego polaczenia rury z rura. Bezpieczna, o niskich kosztach metoda zastepujaca pilowanie, 
frezowanie, ciecie palnikiem, wykrawanie oraz szlifowanie tarcza scierna. Jedno urzadzenie prawie 
calkowicie pokrywa zakres prac w szerokim zakresie od srednicy 20 mm do srednicy 114 mm. 
Nacina w lewo i w prawo w zakresie do 60 stopni. Imadlo nastawne równiez na wysokosc pozwala 
na przesuniecie naciec wzgledem osi dla bardziej skomplikowanych prac. Nacinanie przedmiotu 
obrabianego nastepuje  za pomoca ruchu dzwigni powodujacej dwa jednoczesne ruchy: poprzeczny - 
wzdluz calej szerokosci tasmy oraz pionowy wglebny docisk materialu do tasmy. To rozwiazanie 
przynosi wiele korzysci z których pierwsza to doskonale rozpraszanie ciepla na calej dlugosci 
i szerokosci tasmy sciernej - material rury nie pozostaje w stycznosci z tymi samymi ziarnami tasmy 
sciernej. Skutkuje to równomiernym zuzywaniem sie tasmy sciernej - a wiec dluzsza jej zywotnoscia -, 
mniejszym nagrzewaniem sie rury, mniejszymi odksztalceniami cieplnymi oraz mniejszymi rysami 
na powierzchni szlifowanej. Lepsze rozpraszanie ciepla to równiez wyeliminowanie w duzym stopniu 
powstawania zadziorów dzieki czemu zostaja ograniczone prace wykonczeniowe. Wazna rzecza jest 
równiez mniejsze wypalanie sie i parowanie trujacych skladników zwlaszcza przy obróbce stali 
stopowych. Wysoko wydajny uklad odsysania - 1000 mł/h - dostarczany jest standardowo wraz 
z urzadzeniem! Zapewnia on prawie calkowite odsysanie oparów, opilków i zanieczyszczen czyniac 
prace mniej szkodliwa dla zdrowia oraz czystsza.
Po zdjeciu ukladu imadla urzadzenie moze byc uzywane jako konwencjonalna szlifierka z rolka scierna 
114 mm.
Specjalny uklad zacisku rolek umozliwia szybka, dokladna i bezpieczna wymiane rolek.
Otwierana klapa w górnej czesci obudowy umozliwia szlifowanie plaskich powierzchni.
Nowatorski opatentowany system kombinowanego - wzdluznego i poprzecznego - posuwu rury 
wzgledem tasmy sciernej w standardowym wyposazeniu.

Standardowe wyposazenie:  odsysacz z filtrem 1000 mł/h
                                              rolka scierna 

ř
 42 mm

                                              tasma scierna 2000x150 mm
                                              klucz do obslugi
                                              instrukcja obslugi w jezyku polskim
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