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Řada strojů ELB Smart Line byla vyvinuta speciálně pro přesné
broušení naplocho a s řízením STC pro broušení profilů
se vyznačuje snadnou obsluhou a atraktivním
poměrem cena/výkon.
Základní stroj je vybaven vysoce kvalitní vyzrálou technikou a je
dodáván ve čtyřech rozdílných šířkách broušení s délkou broušení
od 600 až do 2 000 mm.
Specialitou je lože z mikrogranitu, které zaručuje vynikající tlumení a optimální poměr kmitání. Tepelná stabilita je mnohonásobně vyšší než u šedé litiny.
Specifická hmotnost umožňuje tří- až čtyřnásobnou tloušku
stěny oproti šedé litině, což zaručuje dlouhodobou vysokou přesnost zejména při broušení s CBN
kotouči.
V důsledku zásadního oddělení os, které bylo firmou ELB vyvinuto, provádí stůl pouze podélné pohyby. Tím je zaručeno úplné opření na vodicích plochách
přední části stojanu, dokonce
i v koncových polohách stolu.
V kolmosti a rovnoběžnosti lze
dosáhnout nejvyšší přesnosti.
Použité dotykové STC řízení s řízením Sinumerik a digitálními pohony od firmy Siemens umožňuje jednoduché, intuitivní ovládání přes dotykovou obrazovku.
Je to volně programovatelné řízení stroje s provozním systémem v reálném čase, vhodné
pro broušení naplocho a zapichovací broušení. Lze zvolit četné profily kotouče a požadova-

Dotyková obrazovka s volbou profilů
umožňuje snadné nastavení.

Bruska ELB Smart Line je určena pro
přesné broušení naplocho.

ný profil je snadno nalezen pomocí grafické obrazovky.
Stroj lze dovybavit zvláštními programy broušení pro řízení STC jako např. broušením čela a drážky, orovnáváním kontur, odstupňovaným broušením
a správou brusných kotoučů.
V závislosti na aplikaci je možné vybírat z několika systémů
orovnávání kotouče.
Bruska je kompletně vyrobena v Německu společností ELB
Schliff Werkzeugmaschinen.

POUZDR A PRO HLUBOKÉ

TAŽENÍ
ŠIROKÝ VÝBĚR SPLŇUJÍCÍ VELMI
VYSOKÉ JAKOSTNÍ POŽADAVKY.
Z UŠLECHTILÉ OCELI, OCELI,
HLINÍKU, MĚDI A MOSAZI.
VLASTNÍ VÝROBA.

Hlavní charakteristiky
brusky:
• kompletní lože stroje z mikrogranitu;
• nejmodernější řízení STC
(Siemens Touch Control) příjemné pro obsluhu;
• pohon stolu hydraulickým
válcem;
• pohony os Y a Z přesnými kuličkovými šrouby a regulovatelnými AC motory;
• rychloposuv a automatika ve
svislé ose;

Řízení STC (Siemens Touch Control)

Bruska disponuje sklopným orovnávacím
zařízením se 3 diamanty.

• absolutní lineární odměřování v osách Y a Z;
• automatické centrální mazání
s kontrolou;
• integrované příslušenství v závislosti na aplikaci jako např.
magnetická deska, stolní sklopný orovnávač s 3 diamanty,
zařízení pro broušení s chladicí kapalinou a papírový filtr.
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