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New 

8“ barevná dotyková obrazovka
2 osy řízené servomorem
Přenosné ruční el. kolečko 

 

V-V kluzné vodící plochy garance 
dokonalé lineární přesnosti 
Regulace rychlosti podélného posuvu 
pro dosažení optimálních výsledků

Uživatelsky orientové rozhraní 
Každá funkce má svou vlastní obrazovku. Zadávání dat a zpracovaní je tak 
více přehledné a bezpečné.
Kombinace textu a grafických schémat tzv. dialogové programování 
poskytuje jednoduchý a intuitivní způsob zadávání dat.
Pro rychlé seznámení s obsluhou stroje je zde režim „začátečník“.
Funkční ikony pro zvolení jednotlivých režimů jsou na obrazovce 
ergonomicky rozmístěny. Uživateli poskytují rychlé přepnutí mezi 
jednotlivými režimy.
Funkce „stopovaní“  ukazuje uživateli zda-li jsou parametry kompletně 
nastaveny nebo je již funkce otevřena

Rozsah použítí 

Přesná a výkonná bruska pro efektivní broušení rovinných 
ploch a drážek. 
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Hydraulicky podélný posuv   
Svislý a příčný posuv řízený servomotorem, dělení 0,001 mm
Dotykový panel řídícího systému, 8“ baravná obrazovka
Krytování se zadním krytem – viz obrázek na přední straně
Příčné vodící plochy v provedení 2 V plochy
Podélné vodící plochy v provedení 2 V plochy
Automatický systém mazání
Nastavení příčného a podélného pojezdu pomocí softwarových 
narážek
Brousící kotouč 355 x 25 x 127 mm + příruba
Rychloposuv ve vertikální ose
MPG - ruční el. kolečko
Návod k obsluze v ČJ
Vyvažovací hřídel
Vyvažovací stojánek brousícího kotouče
Sada nářadí + Box nářadí

Standardní provedení a  výbava stroje:

Technické parametry:

Model PSGS-3060 NEW 

Max. pojezd (příčný x podélný)  340×700 mm 

Vzdálenost od osy vřetene k ploše stolu  560mm 

Pracovní stůl  300×600mm 

Rychlost podélného posuvu   1-25 m/min 

Příčný posuv - střídavý  0.1-10mm/feed 

Příčný posuv - plynulý  1000mm/min 

Otáčka ručního kola – svislý posuv MPG 0,1; 0,01; 0,001 mm 

Otáčka ručního kola – příčný posuv MPG 0,1; 0,01; 0,001 mm 

Rychloposuv 500 mm/min 

Brusný kotouč (V.D. x Š x I.D.)  335x38x127mm 

Otáčky vřetene – bez plynulé regulace 50/60Hz  

Frekvenční měnič – plynulá regulace 

1500/1800 ot/min 

2400 ot min 

Výkon hlavního motoru 3.7kW/5HP 

Motor hydraulického agregátu 0.75kW/1HP 

Čistá hmotnost stroje 2500kg 

Celková hmotnost stroje 3000kg 

Rozměry stroje (DxŠxV)  2750x2500x1900mm 

Elektromagnetický stůl   
Automatický demagnetizér
Filtrace chladící kapaliny
Frekvenční měnič
Pouze 1 řízená osa
Automatický orovnávač
Náhradní příruba
Odsávání brusného prachu

Volitelné příslušenství:


