
universele machines voor

slijpen en polijsten

m
e
ta
l MD NL



CC2200 SSBB1188 SSBB1188 SSRRXXVVSS113300

Ø 130 mm

cilinder unit borstel units oscillerende 
luchtblaas unit

Beschikbare bewerkingsunits, vrije keuze in de configuratie van de machine

Bovenliggende
bewerkingsunits. 
Leverbaar tot 3

bewerkingsunits intern
en 1 extern.

max.
300

kg

1150 [mm]

Variabele
werkhoogte

750 tot 900
[mm]

2200[mm]

Lengte 
slijpband

MD-4: universeel bewerkingscentrum voor het afbra-
men, slijpen en polijsten van ferro en non-ferro pro-
ducten. Voorzien van een variabele tafelhoogte en een
werkbreedte van 1150 mm, het maximale productge-
wicht is 300 kg. De machine wordt uitgevoerd met slijp-
banden met een lengte van 2200 mm. Dankzij het
modulaire concept wordt een klantspecifieke machine
samengesteld door het toevoegen van de juiste be-
werkingsunits voor elke gewenste bewerking. Het
frame is zo geconstrueerd dat er naar keuze 2 of 3 in-
terne bewerkingsunits geplaatst worden en 1 externe
unit. De stabiele constructie van het frame in combina-
tie met de geavanceerde mechanica en elektronische
functies resulteren in een zeer universeel bewerkings-
centrum.
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CC2200 CCAA1166  --  CCAA3322 SSBB1188 SS1188 SSRRXXVVSS113300

Ø 130 mm

cilinder unit fijnslijp unit oscillerend werkende borstelunit oscillerende 
luchtblaas unit

MD-5: universeel bewerkingscentrum voor het afbra-
men, slijpen en polijsten van ferro en non-ferro produc-
ten. Voorzien van een vaste tafelhoogte en een
werkbreedte van 1350 mm, het maximale productge-
wicht is 400 kg. De machine wordt uitgevoerd met slijp-
banden met een lengte van 2620 mm, deze garanderen
een lange levensduur, een constante afwerking en kos-
tenverlaging van de verbruiksgoederen. Dankzij het mo-
dulaire concept wordt een klantspecifieke machine
samengesteld door het toevoegen van de juiste bewer-
kingsunits voor elke gewenste bewerking. Het frame is
zo geconstrueerd dat er naar keuze 2 of 3 interne be-
werkingsunits geplaatst worden en 1 externe unit. De
stabiele constructie van het frame in combinatie met de
geavanceerde mechanica en elektronische functies re-
sulteren in een zeer universeel bewerkingscentrum.
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max.
400

kg

1350 [mm]

Vaste
werkhoogte 

900
[mm]

Lengte 
slijpband

2620[mm]

Bovenliggende 
bewerkingsunits. 
Leverbaar tot 3 

bewerkingsunits
intern en 1 extern.

Beschikbare bewerkingsunits, vrije keuze in de configuratie van de machine



borstels met abrasief borstelhouder met
inzetlamellen

borstels met
staaldraad

Cilinder unit met een pneumatische Grit-set
voorzien van 6 vooraf ingestelde waarden op
een revolver voor het compenseren van de ver-
schillende diktes in de slijpbanden

Slijpband gecontroleerd door
fotocel

Borstelunit diameter 180 mm met handmatige hoogte-instelling. Aflezing via
analoge weergave. Borstelaggregaat met zijdelingse oscillatie. Leverbaar in
diverse borstelsoorten zoals staal, RVS en Scotch Brite.

staal, RVS     

Scotch Brite

kunststof      

inzetlamellen met

abrasief

Standaard uitvoering en opties

De XVS unit is volledig uitschuifbaar, hierdoor worden de borstels snel en
eenvoudig vervangen. De XVS unit maakt gebruik van standaard borstels,
ook kunnen klant/productspecifieke borstels met verschillende materialen en
diameters gebruikt worden voor het gewenste eindresultaat.

Luchtblazers 
Deze zijn oscillerend uitgevoerd
voor een efficiënte reiniging van
de schuurband en worden al-
leen geactiveerd tijdens werking
van de slijpunit.

Vacuümunit, de transportband is
voorzien van toevoeropeningen t.b.v.
de vacuümunits, een ventilator met een
hoge snelheid zorgt voor het vacuüm.
De vacuümunit is geschikt is voor
kleine en/of gladde werkstukken.



Dubbele drukrollen met ui-
terst nauwkeurige instelling
gemonteerd aan de voor- en
achterkant van elke
bewerkingsunit.

Aanvoertafelverlenging
aan de voor- en achterkant
van de machine vereen-
voudigt het laden en ontla-
den van de machine.

Elke motor in een bewerkings-
unit is uitgerust met een auto-
matische schijfrem voor een
direkte noodstop.



PLC-Vision B besturingssysteem voor de machine-
programmering met weergave van de verschillende
instellingen op een touch screen kleurenmonitor.
Mogelijkheid voor het opslaan van diverse pro-
gramma’s.

ENERGIEBESPARENDE FUNCTIES,
de energiebesparende functies (standaard) optimali-
seren het gebruik van de machine op een milieuvrien-
delijke manier.

PLC VISION

Bedieningspaneel

Gebruiksvriendelijke besturing, eenvoudig en
overzichtelijk. Diverse aan/uit knoppen voor alle
motoren, per unit een ampèremeter om het ge-
bruikte vermogen weer te geven, diverse rege-
laars voor traploze snelheidsregeling, digitale
materiaaldikteuitlezing met een nauwkeurigheid
van 0,1 mm, diagnose led’s voor elektrische en
pneumatische waarschuwingen

Digitale uitlezing van de materiaaldikte.

Standaard bedieningspaneel



Lay-out



Uitvoeringen

Ontbramen van plasma en Oxy 

Ontbramen en voorzien van ee

Ontbramen en voorzien van 



Acetyleen gesneden producten, machine uitvoering "CC"

en radius van plasma en Oxy Acetyleen gesneden producten, 
machine uitvoering "CCV"

een radius, van geponste, geknipte of lasergesneden producten, 
machine uitvoering "CV"



Uitvoeringen

Ontbramen, voorzien van een radius e
gesneden producten, 

Ontbramen en slijpen van k
ma

Ontbramen, slijpen en polijsten van k



en slijpen van geponste, geknipte of laser 
machine uitvoering "CVC"

koud/warm gewalst RVS of aluminium producten,
achine uitvoering "CCC"

koud/warm gewalst RVS of aluminium producten, met fijne afwerking, 
machine uitvoering "CCS"
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