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Maszyna przeznaczona jest do automatycznego 
ostrzenia frezów na powierzchni przyłożenia i natar-
cia do 250mm średnicy. Szlifi erka przeznaczona jest 
m.in. do ostrzenia frezów tarczowych, palcowych, 
skośnych, gwintowników.
Przy użyciu wyposażenia dodatkowego można wzbo-
gacić możliwości maszyny o ostrzenie „na mokro”, 
ostrzenie frezów do złącz klinowych, ostrzenie pił, 
ostrzenie zębów łukowych, nożyków, lekkich głowic.

Przy pomocy sterownika można łatwo i szybko 
zaprogramować dane charakteryzujące proces 
ostrzenia:

średnica ostrzonego freza do 250mm• 
ilość zębów od 2 do 250• 
prędkość posuwu roboczego od 0.2 ∻1.5 m/min• 
ilość przejść ostrzących od 0 do 99• 
wartość przybrania przed każdym przejściem • 
ostrzącym 0,01∻0,99 mm
ilość przejść wyiskrzających od 0 do 9• 

Szlifi erka ASP-631F dostępna jest w czterech 
wersjach wykonania:

PF•  do ostrzenia pił i frezów, wyposażona w dwie 
podzielnice
F•  tylko do ostrzenia frezów
P•  tylko do ostrzenia pił tarczowych
FM / PFM • – do ostrzenia pił i/lub frezów z posuwem 
poprzecznym

DANE TECHNICZNE:
Średnice ostrzonych frezów do 250 mm
Moc silnika napędu ściernicy 0,55 kW
Prędkość obrotowa ściernicy 3570 obr/min
Średnica ściernicy 125 mm
Średnica otworu ściernicy 20 mm
Kąt pochylania osi ściernicy ± 45°
Posuw wzdłużny 265 mm
Pionowy przesuw wrzeciennika 200 mm
Poziomy przesuw wrzeciennika 315 mm
Stożek podzielnicy Morse’a 5
Trzpień do mocowania frezów wg życzeń klienta
Pojemność zbiornika układu 
chłodzenia

40 l

Wymiary LxBxH 1500x1250x1900mm
Waga 510 kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
trzpienie do mocowania frezów • 
(1 w wypos. standardowym)
kabina z lampą oświetleniową• 
układ chłodzenia• 
głowica do ostrzenia pił• 
przystawka z konikiem• 
uchwyt szczescioszczekowy lub tulejki 1109 do • 
ostrzenia frezów palcowych
falownik• 
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