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Maszyna przeznaczona jest do automatycznego ostrzenia pił 
tarczowych na powierzchni przyłożenia i natarcia. Umożliwia 
ostrzenie pił z zębami prostymi, naprzemianskośnymi, jedno-
stronnie skośnymi, trapezowymi.
Przy użyciu wyposażenia dodatkowego można wzbogacić możli-
wości maszyny o ostrzenie „na mokro”, ostrzenie frezów, ostrze-
nie zębów łukowych, nożyków, lekkich głowic.

Atuty maszyny to:
ostrzenie pił z ujemnym i dodatnim kątem natarcia• 
ostrzenie pił z zębami trapezowymi, naprzemianskośnymi • 
i prostymi
ostrzenie powierzchni natarcia i przyłożenia• 
ostrzenie pił z wyłamanymi zębami• 
ostrzenie pił bez względu na grubość• 
możliwość ostrzenia frezów (opcja)• 
możliwość ostrzenia zębów łukowych (opcja)• 
możliwość ostrzenie lekkich głowic (opcja)• 
sterownik wyposażony w pamięć parametrów piły• 
możliwość wyboru ostrzenia narzędzia z odskokiem lub bez od-• 
sunięcia narzędzia od ściernicy podczas ruchu posuwowego
funkcje sterownika pozwalające dostosować parametry ste-• 
rownika do indywidualnych wymagań użytkownika 

Przy pomocy sterownika można łatwo i szybko zaprogramować 
dane charakteryzujące proces ostrzenia:

średnica ostrzonej piły do 630mm (opcja 800mm)• 
ilość zębów ostrzonej piły (od 3 ∻ 999)• 
prędkość posuwu roboczego (od 0.1 do2 m/min)• 
ilość przejść ostrzących (od 0 do 99)• 
wartość przybrania przed każdym przejściem ostrzącym • 
(0,01∻0,99 mm)
ilość przejść wyiskrzających (od 0 do 9).• 

Szlifi erka ASP-631F dostępna jest w czterech wersjach wykona-
niach:

PF • do ostrzenia pił i frezów, wyposażona w dwie podzielnice
F • tylko do ostrzenia frezów
P • tylko do ostrzenia pił tarczowych
FM/PFM • – do ostrzenia pił i/lub frezów z dodatkowym po-
suwem poprzecznym

DANE TECHNICZNE:
Średnice ostrzonych pił 100 - 630 mm
Moc silnika napędu ściernicy 0,55 kW
Prędkość obrotowa ściernicy 3570 obr/min
Średnica ściernicy 125 mm
Średnica otworu ściernicy 20 mm
Kąt pochylania osi ściernicy ± 45°
Posuw wzdłużny 265 mm
Pionowy przesuw wrzeciennika 200 mm
Poziomy przesuw wrzeciennika 315 mm
Średnica trzpienia mocującego piły f 16 lub f 22
Średnica pierścieni redukcyjnych do pił wg życzeń klienta
Pojemność zbiornika układu chłodzenia 40 l
Wymiary LxBxH 1500x1250x1900mm
Waga 495 kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
• trzpienie do mocowania pił inne niż standardowe
• pierścienie redukcyjne do trzpieni mocujących
• talerze podporowe do wielopił
• kabina z lampą oświetleniową
• układ chłodzenia
• głowica do ostrzenia frezów
• przystawka z konikiem


