BRUSKA NOŽŮ
MS 100

MS 100

VYBAVENÍ
ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

S bruskou nožů GÖWEIL se bez námahy brousí jak obloukové tak i rovné nože, rychle a jednoduše. U brusky lze individuálně a plynule přizpůsobit sklon a délku. I broušení nožů s velmi malým poloměrem tak není žádný problém. Díky integrovaným dorazům otáčení se nebrousí
přes hranu nože.

Základní stroj na pojízdném stojanu
1,1 kW elektromotor
volitelně k dostání na 230 V nebo 400 V (50 Hz)
(dodávka bez zástrčky)
Speciální hrncový brousicí kotouč s hrubou zrnitostí
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TECHNICKÉ ÚDAJE
DxŠxV

930 x 675 x 1 455 mm

Hmotnost

69 kg

Výkon

1,1 kW

Kmitočet

50 Hz

Otáčky
Stupeň krytí

2800 ot/min
IP 55
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Nastavení pro nože s malým poloměrem

Nastavení pro nože s velkým poloměrem

DODATEČNÉ VYBAVENÍ
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1) Náhradní hrncový brousicí kotouč
Hrncový brousicí kotouč: hrubá zrnitost (je součástí dodávky)
Hrncový brousicí kotouč: jemná zrnitost, umožňuje delší životnost
2) Lineární brusná jednotka
Pro broušení rovných nožů se pouze přemontuje brusný stůl na přišroubovaný
úhlový stůl. Broušená plocha a hrncový brousicí kotouč musí být seřízeny
vodorovně.
3) Chladicí zařízení
Snižuje zahřívání nože při broušení
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PŘEDNOSTI
MS 100 je kompaktní brusná jednotka s promyšlenými řešeními a přednostmi:
•
•
•
•
•
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Pro všechny rovné nebo obloukové nože lisů na kulaté balíky, sběracích vozů atd.
Úhel broušení a poloměr jsou plynule nastavitelné
Rychlá a jednoduchá výměna nože bez nářadí
Boční dorazy otáčení
Krátká doba broušení

PRACOVNÍ POSTUP
1

Polohování nože: Dorazové šrouby na nastavovacím plechu přitom umožňují nalezení optimální pozice.

2 Poloměry nejběžnějších nožů jsou již na stole uvedeny.
3 Nastaví se jednotka otáčení. Díky plynulému polohování jednotky otáčení lze bez-

problémově brousit obloukové nože s malým a velkým poloměrem.

4 Musí být nastaven sklon brusné jednotky. Díky možnosti plynulého nastavení se

dosáhne ideálního úhlu broušení.

5 Dorazy otáčení se nastaví tak, aby hrncový brousicí kotouč při pohybu doleva/

doprava zůstal v rámci broušené plochy a nebrousil přes hranu nože.

6 Po provedení všech důležitých nastavení je možné začít s broušením nože.
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ÚSPORA ENERGIE

až

úspora

10% paliva

Ostré a optimálně nabroušené nože snižují potřebný výkon, šetří stroj a zvyšují kvalitu
řezu. Ostrý nůž je předpokladem pro perfektně řezané krmivo.
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