
 

Назив
1) Кружни вибратпр  ЦФ200  В267 са

2) Сушач TROWAL - CIRCLON Г200 -Д
Идентификаципни брпј  121-03879

Прпизвпђач Walther Trowal GmbH & Co.KG , Немачка Гпдина прпизвпдое 2018

Тип
1) ЦФ200  В267

2) Г200  В277

Серијски брпј
1) 081-405654

2) 081-406017

Пбласт примене

Машина је предцвиђена за пбраду утврђених пбрадака за 

следеће сврхе:

*Чишћеое ппвршина

*Брушеое

*Обараое ивица

*Запбљаваое ивица

*Глачаое ппвршина

*Пплираое ппвршина

*Пасивизација

Врста материјала 

кпја се мпже третирати

*Челик

*Брпнза

*Месинг

*Легуре Ал

*Пластика

Преднпсти 

Прпцес

*Клизнп брушеое је ппступак за пбраду ивица и ппвршина кпд пбрадака. Обратци кпји се пбрађују ппкрећу се 

заједнп са брусним телима и дпдатним средствпм (хемијски адитив). На тај начин се пбарају или запбљавају 

ивице, ппвршине се глачају и пплирају. 

*Кпд вибраципнпг клизнпг брушеоа се мешавина пбрадака, брусних тека, впцде и хемијскпг адитива налази у 

радцнпм резервпару кпји вибрира. Садржај резервпара се креће у пблику хпризпнталне спирале, на пснпву 

пблика кпји дпбија садржај резервпара (гпвпримп п ваљку брусних тела).

НАППМЕНА 2: 

* Штп су пбратци псетљивији, тп је и брпј пбртаја нижи и пбратнп,

* Штп је већи интензитет брушеоа тп је и већи брпј пбртаја.

У привреднпм друштву пд мај 2018

Технички ппдаци п кружнпм вибратпру   ЦФ200  В267:

*Електрични прикључак: 400V, 50 Hz, 9A

*Кприсна запремина раднпг резервпара: 125 L

* Капацитет пуоеоа брусних тела - Керамика: 200 kg

* Капацитет пуоеоа брусних тела - Пластика: 150 kg

*Максимална снага ппгпна: 4 kW

*Тежина празне машине: 770 kg

*Брпј пбртаја: 1000-1500 п/мин

*Статичкп пптерећеое фундамента: 9600 N

*Динамичкп пптерећеое фундамента: 14700 N

*Прикључак за впду: 1/2" ; 4 bar

*Прикључак за прљаву впду: Ø 40 мм

*Прикључак за кпмпримпвани ваздух: 1/4"; 6 bar

*Прикључак за кпмпримпвани ваздух - УЛАЗ: 8 х 1.25

Технички ппдаци за сушач TROWAL - CIRCLON Г200 -Д:

*Кприсни вплумен: 140 L

*Ппгпнска снага: 1.0 kW

*Грејна снага: 6.0 kW

*Радцна фреквенција: пкп 24 Hz

*Укупна тежина празне машине: 510 kg

*Драстичнп СКРАЋУЈЕ ВРЕМЕ ПБРАДЕ у пдцнпсу на РУЧНИ режим скидаоа грата!!

НАППМЕНА 1: 

*Временски ппступак скидаоа грата са 16 радних сати (за ручнп скидаое грата са челичних делпва велике 

тврдпће) скраћује  на 2 сата (машински ппступак скидаоа грата путем вибрп машине - са свим сушеоем 

делпва), штп резултује временским УБРЗАОЕМ ппсла за (8х)  и драстичним  смаоеоем трпшкпва пбраде, а 

самим тим и ппјефтиоеоем прпизвпдое. 

*Унифициранпст пбраде делпва без ручнпг рада

*Драстичнп скраћује време припреме материјала за галванизацију!


