
  

Wspólne cele podstawą 

rozwoju 

Precyzja, rentowność  
i innowacyjność  

Automatyczna szlifierka do szlifowania kształtowego w 3 
osiach do pił taśmowych na mokro 

Z wykorzystaniem 3 osi może zostać naostrzony 
wcześniejszy ząb po krawędzi tnącej,  na gotowo  

i dokładnie 

Opłacalność przy nowoczesnym ostrzeniu i utrzymaniu pił 
nie jest jedynym czynnikiem rozstrzygającym. W 
dzisiejszych tartakach, przy serwisie pił i przy prowadzeniu 
produkcji są stawiane najwyższe wymagania w zakresie 
traktowania piły. 

Poprzez wysoki nacisk na elastyczność team jest w stanie 
odpowiedzieć na wymagania. Wzgląd na Klienta nie jest 
tylko zapisem , jest to codzienne działanie. Z hasłem 
„together on top" ISELI realizuje ze swoimi Klientami 
wspólne cele. 

ISELI należy do wiodących oferentów w zakresie obróbki 
pił taśmowych, trakowych i tarczowych. Zespół ISELI
produkuje wszystkie maszyny w miejscowości Schötz, w 
Szwajcarii, i z tego powodu stawia na najwyższe 
techniczne Know-how , przy doświadczeniu w branży od 
ponad 70 lat. 

Technologia dla pił ta śmowych  
Największy wybór dla obróbki pił 
taśmowych na świecie. Od automatów do 
maszyn sterowanych w 6-osiach-  ISELI nie 
pozostawia potrzeb Klienta bez odpowiedzi. 

Technologia dla pił tarczowych  
Poprzez w pełni automatyczną, pierwszą w 
świecie szlifierkę, która wykonuje wszystkie 
procesy szlifowania w jednym przebiegu 
roboczym ( szlifowanie kąta natarcia, 
przyłożenia, rowka rozdzielania i zarysu 
bocznego zęba), ISELI ustala nowy poziom 
dla pił tarczowych z węglikami spiekanymi. 

Technologia dla pił trakowych  
Poprzez nową szlifierkę do pił trakowych 
typu GS 4 od 2012 został ustanowiony 
nowy trend. Optymalizujcie Państwo 
procesy robocze poprzez nowe osiągi. 

Systemowo produkty przekonują poprzez maksymalny 
komfort obsługi i najwyższą funkcjonalność. Najwyższy 
nacisk położony jest na dopasowanie do potrzeb Klienta. 
ISELI stawia konsekwentnie na najnowsze technologie i 
trwałe komponenty- naturalnie kosztu utrzymania muszą 
być na najniższym możliwym poziomie. Jakość, która się 
opłaca! 

Odnośnie pracy bez przeszkód oferujemy Państwu 
niezawodną dostawę oryginalnych części zamiennych 
produkcji ISELI. Zapewniamy  95% części z magazynu. 

Z corocznymi nowościami i dalszymi nowymi 
rozwiązaniami ISELI ma ambitne cele. 



  

Dane techniczne 

Ogólnie : 

Podziałka zębów:                                  10 - 100 mm 

Wysokość zębów:                                     do 30 mm 

Kąt natarcia:                                                   0 - 35° 

Prędość robocza 5 - 30 Z / min ** 

Ściernica:  

Ściernica bakelitowa 0 350 mm 

Ściernica CBN 0 300 mm 

Otwór ściernicy 0 32 mm 

Prędkość obwodowa programowalna 

Wykonanie dla pił ta śmowych:  

Szer. piły (Standard) 75 - 360 mm 

Szer. piły (Opcja) 25 - 360 mm 

Długość piły (Standard) od 5'300 mm 

Grubość piły:                                        0.6 - 3.0 mm 

Wartości przył ącza elektrycznego :  

Napięcie robocze 400 V 3 Ph. N 

Zalety bc 235 w skrócie Możliwe pogramy szlifierskie Moc silnika szlifierki 2.2 kW 

Moc zainstalowana :                                     3,9 kW 

• Cały przebieg roboczy mo że zostać zaprogramowany 
poprzez 3 osiowe sterowanie CNC. Za pomoc ą trzeciej osi 
mogą być szlifowane oddzielnie k ąt natarcia i przyło żenia. 

• Bardzo stabilna i skonstruowana według najnowszej techniki 
szlifierka. Przeznaczona do pił taśmowych z węglikami 
spiekanymi lub ze stellitem. Maszyna  bc 235 może być 
użytkowana z emulsją wodną lub z olejem (opcja). 

• Nowoczesny ekran dotykowy dla przyjaznej, komfortowej obsługi. 
Przy koncepcji maszyny duży nacisk położono na prostą i łatwą 
obsługę. Zapewnia to krótkie czasy programowania i umożliwia 
elastyczność przy delegowaniu personelu obsługi. 

• Maszyna jest nadzwyczajna przy szlifowaniu pił traków o 
drobnym rzazie i pił traków mini.  

• Oddzielono strefę maszyny od strefy roboczej. Mała ilość części 
ruchomych podwyższa ponadto łatwość konserwacji i żywotność 
maszyny. 

• Piła jest szlifowana na gotowo w jednym przejściu, lub w kilku, 
według wybranych wartości nastaw. 

• Średnica ściernicy ø350 mm zapewnia dużą trwałość i stabilność 
kształtu. Prędkość obwodowa ściernicy może być ustalana. 

• Opcjonalne urządzenie obciągające przy stosowaniu ściernic 
korundowych i bakelitowych. Profil ściernicy może być 
programowany dowolnie. 

• Poprzez użycie naszego programu do kształtowania zębów 
mogą zostać zaprogramowane poszczególne zęby, zpisane i 
przeniesione to będzie do maszyny. 

• W wyniku pełnego zamknięcia stref jest zapewnione najwyższe 
możliwe bezpieczeństwo personelu obsługi.  Znacznie 
zredukowana jest emisja hałasu, nastąpił wzrost 
bezpieczeństwa. 

• W pełnym zakresie uwzględnione są najnowsze przepisy CE. 
Wyposażenie elektryczne odpowiada normie IEC-60204-1. 

Powietrze : 

Przyłącze powietrza 6 bar 
Szlifowanie standardowych kształtów 
zęba i geometrii 

Naprzemienne szlifowanie kąta natarcia i 
kąta przyłożenia 

Informacje dla transportu:  

Wymiary opakowania 240 x 160 x 200 
Szlifowanie w wielu przejściach przy 
stojącym zębie. Posuw  wsteczny przy 

szlifowaniu jest możliwy. 

Szlifowanie zębów z podcięciem 
Ciężar netto ca. 1'800 kg 

Ciężar brutto ca. 1'950 kg 

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, które 
służą postępowi technicznemu. 
Na życzenie są dostępne wykonania specjalne i 
przystosowane do potrzeb Klienta. 

Certifikat ISO 9001 

Szlifowanie normalnych i 
proporcjonalnych uzębień Vario 

Za pomocą naszego opcjonalnego programu do kształtu zęba mogą zostać 
zaprogramowane poszczególne kształty, zapisane i załadowane do maszyny.  W 
wyniku prostej obsługi możliwe jest ostrzenie każdego dowolnego kształtu zęba. 
Nasze przemyślane rozwiązania zwiększają przystępność obsługi. 


