
                                                   RUP-280
         SZLIFIERKA UNIWERSALNA 

Uniwersalna szlifierka do wa³ków RUP-280 przeznaczona jest do szlifowania powierzchni 

obrotowych zewnêtrznych i wewnêtrznych oraz do szlifowania p³askich czó³ przedmiotów i ko³nierzy

Charakteryzuje siê:

      - podwy¿szon¹ prêdkoœci¹  szlifowania do 45m/s

      - du¿¹  niezawodnoœci¹  i  ¿ywotnoœci¹  dziêki hydrostatycznemu ³o¿yskowaniu wrzeciona œciernicy 

        i hydrostatycznym prowadnicom  

Jej mo¿liwoœci w zakresie parametrów geometrycznych:

      - chropowatoœæ Ra   0,16  m

      - ko³owoœæ  0,0015mm

      - walcowoœæ 0,005mm / 500mm

      - powtarzalnoœæ szlifowania œrednic   0,005mm



10000/15000/30000

WIELKOŒCI  CHARAKTERYSTYCZNE

Gabaryty szlifierki w ruchu D x S x W    dla  L = 1000

Gabaryty szlifierki w ruchu  D x S x W   dla  L = 500

Ca³kowite zapotrzebowanie mocy

       L - 1000

       L - 500
Masa szlifierki z wyposa¿eniem normalnym

MASY (ORIENTACYJNE)

Sto¿ek w tulei konika: rêcznego / hydraulicznego

Max. wysuw  tulei

KONIK

Wielkoœæ minimalnego posuwu hydraulicznego sto³u

Zakres prêdkoœci posuwu sto³u

              L = 1000

      dla:  L = 500

K¹t skrêtu w kierunku wrzeciennika œciernicy/operatora

STÓ£

      b) SLA  70 x 250

      a) SLA  40 x 250                                                            

Zakres obrotów wrzeciona:

Max. d³ugoœæ szlifowania

Max. œrednica szlifowania otworu

SZLIFOWANIE  WEWNÊTRZNE

Zakres bezstopniowych obrotów wrzeciona przedmiotu

Œrednica otworu we wrzecionie

Sto¿ek wrzeciona przedmiotu

Zakres skrêtu do operatora / od operatora

WRZECIENNIK  PRZEDMIOTU

Zakres automatycznych dosuwów przy nawrotach sto³u
Œrednica otworu tarczy œciernej

Szerokoœæ tarczy œciernej

      - wykañczaj¹cy

      - zgrubnyZakres posuwu wg³êbnego:

       elementarn¹ mikrokorektora
Wielkoœæ dosuwu przy obrocie pokrêt³a o jedn¹ dzia³kê

       elementarn¹

Wielkoœæ dosuwu przy obrocie pokrêt³a o jedn¹ dzia³kê

Wielkoœæ dosuwu na jeden obrót pokrêt³a rêcznego

Wielkoœæ szybkiego przesuwu hydraulicznego

Przemieszczenie dodatkowe p³yty suportowej

rêcznegoPrzemieszczenie ca³kowite za pomoc¹ napêdu

K¹t skrêtu wrzeciennika œciernicy

Œrednica œciernicy max./min

WRZECIENNIK ŒCIERNICY

Max. masa przedmiotu szlifowanego w uchwycie

Max. masa przedmiotu szlifowanego w k³ach

Max. œrednica szlifowania zewnêtrznego

Max. szybkoœæ szlifowania

Max. d³ugoœæ szlifowanego przedmiotu
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500  lub  1000

  1. Oprawa diamentu sto³owa (bez diamentu)
  2. Przyrz¹d czujnikowy dok³adnego skrêtu sto³u
  3. Obsada œciernicy
  4. Œci¹gacz œciernicy
  5. Kie³ do wrzeciennika przedmiotu ze sto¿kiem
      Morse'a 4: specjalny z nakrêtk¹: PZKa-4
  6. Konik hydrauliczny
  7. Komplet kluczy do obs³ugi bie¿¹cej
  8. K³y do konika ze sto¿kiem Morse'a 4:
      PZKa-4:  PZKf-4
  9. P³yta mocuj¹ca do blokady wrzeciennika
      œciernicy podczas transportu
10. Wsporniki mocuj¹ce do blokady sto³u 
      podczas transportu
11. Podstawka do poziomowania ze œrub¹
      i  nakrêtk¹
12. Przystawka do szlifowania wewnêtrznego
13. Instalacja elektryczna wraz z silnikami
      na 230/400V 50Hz
14. Dokumentacja techniczno - ruchowa

Uwaga:
      Niektóre elementy z wyposa¿enia normalnego 
      i specjalnego  s¹ montowane  na  obrabiarce.

  1. Zderzak  twardy z czujnikiem
  2. Podstawa do statycznego wywa¿ania
      œciernicy
  3. 
  4. Tarcza uchwytowa  z rowkami teowymi
  5. Uchwyt 3 szczêkowy 
  6. Podtrzymka 2 punktowa
  7. Podtrzymka 3 punktowa
  8. Przyrz¹d do profilowania œciernicy po promieniu
  9. Przyrz¹d do profilowania œciernicy po promieniu
      i pod k¹tem
10. Przyrz¹d do diamentowania œciernicy  z przesu-
      -wem mikrometrycznym mocowany na koniku
11. Przyrz¹d do diamentowania œciernicy
      do szlifowania wewnêtrznego
12. Przyrz¹d do diamentowania œciernicy z przesu-
     -wem mikrometrycznym mocowany na stole
13. Konik rêczny
14. Obsada œciernicy
15. Obci¹gacz diamentowy
16. Œciernica 400 x 50 x 127 (99A 60K)
17. 

18. 

19. 

20. Wrzeciono  do szlifowania wewnêtrznego 
      40x250 wraz z ko³ami
21.  
      
22. 

Przyrz¹d do dynamicznego wywa¿ania
      œciernicy (w trakcie pracy)
24. 

Trzpieñ z nakrêtk¹ do wywa¿ania œciernicy
Ø 200 

Ø 200 wraz z pierœcieniem

Cyfrowy odczyt z linia³em optoelektronicznym 
      osi X do pomiaru po³o¿enia œciernicy 
      z rozdzielczoœci¹ 0,001mm w klasie 
     dok³adnoœci +/-0,002mm 

Cyfrowy odczyt z dwoma linia³mai
      optoelektronicznymi (L=500) osi X i osi Z

Cyfrowy odczyt z dwoma linia³ami
      optoelektronicznymi (L=1000) osi X i osi Z 

Ø 
Wrzeciono do szlifowania wewnêtrznego
Ø 70x250 wraz z ko³ami
Podstawka do podtrzymywania czêœci przy 

      zdejmowaniu i zak³adaniu:  lewa, prawa
23. 

Przystosowanie obrabiarki do szlifowania 
      maks. œrednicy zewnêtrznej do Ø 320mm
25. Uruchomienie i szkolenie w zakresie obs³ugi 
      u klienta  - 1 dzieñ plus koszt dojazdu 2,00z³/km 
      (liczone w obie strony).
26. Transport obrabiarki do klienta 
      (liczone w obie strony)

WYPOSA¯ENIE SPECJALNE

WYPOSA¯ENIE STANDARDOWE

Zastrzegamy sobie prawo do zmian  bez wczeœniejszego powiadomienia.

(za dodatkow¹ op³at¹)
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FABRYKA MASZYN TARNÓW
£ukasz Œwiderski & Józef Œwiderski Spó³ka Cywilna
33-122 Wierzchos³awice 42
+48 14 307 05 41
www.fmt-tarnow.pl  

BIURO OBS£UGI KLIENTA

Sprzeda¿:  tel.  +48 14 307 05 64
tel. kom. 534 154 557

Zaopatrzenie:  tel.  +48 14 307 05 38
tel. kom. 602 749 790

Produkcja:   tel. kom. 534 175 445

sprzedaz@fmt-tarnow.pl

logistyka@fmt-tarnow.pl

fmt@fmt-tarnow.pl
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