Wysokiej Jakości Materiały Ścierne

NOWOŚĆ

Kutry do produkcji wędlin

Ziarno kompaktowe

Proces ostrzenia noży kutra

VSM CK743J ZIARNO KOMPAKTOWE

Zastosowanie

Produkty

Akcesoria

do szlifowania ostrzy noży w maszynach
przetwórstwa mięsnego

• Znacznie lepsza jakość powierzchni
szlifowanych ostrzy

• Zredukowane koszty szlifowania

przy każdym obrabianym elemencie

VSM CK743J ZIARNO KOMPAKTOWE
do szlifowania noży maszyn do przetwórstwa mięsa
Nowy materiał VSM CK743J ZIARNO KOMPAKTOWE oferowany jest głównie do przemysłu zajmującego się
przetwórstwem mięsa. Stosowanym w tym przemyśle maszynom stawiane są wysokie wymagania w zakresie
m.in. równomiernego rozdrabniania mięsa, łatwego czyszczenia maszyny z zachowaniem wysokich standardów
higienicznych oraz sprawnie przebiegającego procesu produkcyjnego. Optymalnie naostrzone, znajdujące się w
maszynach noże, mogą w znacznym stopniu przyczynić się do zminimalizowania kosztów konserwacji urządzeń
oraz zakupów części zamiennych.
Producenci maszyn do przetwórstwa mięsnego, noży do maszyn, warsztaty szlifierskie, jak również przemysł
przetwórczy stawia na profesjonalne materiały , które pozwolą uzyskać maksymalną jakość ostrzenia, symetrię
oraz żywotność szlifowanych ostrzy.

•
•

Precyzyjny szlif oraz tym samym zachowanie zadanych tolerancji
szlifowanego ostrza
Równomierną powierzchnię oraz jakość ostrzenia dzięki wysokiej
jakości materiałów ściernych VSM
Chłodny szlif dzięki aktywnym dodatkom, zapobiegającym
przebarwieniom przedmiotu obrabianego

60 sztuk
45

30
30 sztuk
15

Redukcja kosztów szlifowania przy każdym
obrabianym elemencie dzięki:
•
•
•

Szczególnie dużej żywotności materiałów ściernych VSM
Rzadszej wymianie pasa ściernego podczas procesu pracy
Krótszemu czasowi obróbki

Tradycyjny
materiał ścierny

VSM ziarno kompaktowe
60 x 2200 mm
P180

•

60

konkurencja
60 x 2200 mm
P180

mięsnego uzyskiwana jest poprzez:

Żywotność [sztuk/pas]

Lepsza jakość powierzchni noży maszyn do przemysłu

VSM

Dane techniczne
Ziarno:
Granulacja:
Nośnik:
Produkowana
szerokość:

węglik krzemu
180
elastyczne płótno bawełniane
1090 mm

Obszar zastosowania
Materiał obrabiany:
noże do ostrzenia w maszynach w przemyśle mięsnym
Rodzaj szlifowania:
Element obrabiany:
Maszyna:

szlifowanie krawędzi, konturów, profili
noże do cięcia, noże krojące
szlifowanie ręczne, szlifowanie na automacie i robotem, szlif powierzchniowy
Maszyna do przetwórstwa mięsa w przemyśle spożywczym
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