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DM1100 ZC   SLine   - 
модел предначначен за отсраняване на заусенъци и 
заобляне на ъгли на детайли от листов материал, 
след лазерно рязане, гилотинно рязане или 
щанцоване. 
 
 
 
DM1100 ZC SLine -  Две напречни ленти, работещи в 
противоположна посока отстраняват малките 
заусенъци и заоблят ъгли, За по-големите заусенъци 
се включва агрегата с абразивна лента.. Заусенъци  
се отстраняват напълно, както от вътрешните, така и 
от външните части на детайли. Тази машина е 
разработена идеята за гъвкавост и лекота на 
използване. Стандартната конфигурация предвижда 
транспортна лента променливи скорости на 
конвейерната лента, абразивната лента и 
напречните ленти. 

 
 
 
 
 
 
 
Технически характеристики:  

Работен капацитет: 1100 х 120 mm 
Скорост на подаване 0.6 – 10.0 m/min 
Абразивна лента 1100 х 1850 mm 
Мотор на абразивната лента 11 кW 
Скорост на абразивната лента 8- 22 m/s 
Мотор за напречните ленти 2 х 3 кW 
Скорост на напречните ленти 2 – 8 m/s 
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Абразивна леннта (1-ви агрегат)  
Този агрегат е позициониран преди агрегата с двете напречни 
ленти. Предназначен за отстраняване по-големите заусенъци  
от обработваната повърхност, преди операцията по заерване 
на ръбове. Специална контактна ролка, направена от мека 
гума, гарантира че отстраняването на заусенъците  е 
концентрирано по контурите на детайла. Този агрегат може да 
се изключва, в случай, че е необходимо само заерване на 
ръбове или да се използва самостоятелно за декоративен 
финиш. 
 

 

Напречни ленти (Втори агрегат): 
Две напречни ленти, работещи в противоположна посока,  
оборудвани с абразивни блокове, гарантират, че всички 
ръбове могат да бъдат обработени с едно минаване. 
Напречните ленти могат да бъдат сменени, без инструменти, 
за по-малко от 5 мин. Препоръчително е да имате налични 
различни ленти за различните видове обработван материал, 
така че бързо да сменяте лентите, при промяна на 
операцииите. Освен, че не са необходими никакви 
инструменти, не се изискват и никакви допълнителни 
настройки. Смяната би могла да се извършва практически от 
всеки. Този агрегат може да се изключи, в случай че се прави 
само декоративен финиш. 

 
 
 
 

   
Отстраняване на заусенъци и 
заобляне на ъгли: 
Абразивната лента 
отстранява заусенъците. След 
това напречните ленти 
обработват ръбовете, като ги 
почистват и заерват по 
външните и вътрешните 
контури на детайла. 

Работен капацитет:  
DM1100 ZC SLine е оптимизирана 
за детайли с максимална 
ширина 1100mm и  може да 
обработва детайли с различни 
форми и размери. Дори малки 
детайли като 50x50mm могат 
лесно да бъдат обработени с 
тази машинна. 
 

Повърхностна обработка:  
Първият агрегат -  
абразивна лента, може да 
извършват и различни 
повърхностни обработки на 
детайлите – грубо шлайфане, 
изравняване, сатениране, 
подготовка за полиране и др. 

 


