
Katalog ogólny

Maszyny do operacji wykończeniowych



Firma powstała w 1926 roku w Japonii. Pierwsza 
wyprodukowana szlifierka trafiła na rynek w 1930 
roku. Koncern Okamoto eksportuje szlifierki do 
ponad 70 krajów na świecie. Swoje wyroby firma 
produkuje w 4 fabrykach: dwóch w Japonii, Sin-
gapurze oraz Tajlandii. Firma jest obecnie naj-
większym na świecie producentem szlifierek do 
płaszczyzn.

Okamoto oferuje następujące typy szlifierek:
•  do płaszczyzn
•  do wałków i otworów
•  do szlifowania profilowego
•  do uzębień
•  szlifierki bramowe
•  centra szlifierskie

ACC63SA
• wymiary stołu podane są w nazwie 

(np. 63=600x300 mm)
• typ konstrukcji: 

SA – stół krzyżowy 
CA – kolumna ruchoma

• jeśli nazwa nie zawiera dalszych ozna-
czeń, maszyna posiada automatyczny 
cykl szlifowania (funkcja kompensacji jako 
opcja)

• oznaczenie iQ wskazuje na maszyny 
sterowane NC (płynna kontrola w dwóch 
osiach) z prostym dialogowym systemem 
sterowania

• seria DX to typoszereg maszyn 
podstawowych

• seria SA,CA to typoszereg maszyn 
podstawowych z automatycznym 
cyklem szlifowania (stałym i zmien-
nym)

• Software IQ to najbardziej zaawan-
sowany system spełniający wyma-
gania dotyczące szlifowania

• automatyczne ustawienie optymal-
nych warunków szlifowania poprzez 
wpisanie specyfikacji tarczy

Oznaczenia modeli

Oznaczenia serii
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• Suport i stół przesuwając się po ręcznie 
skrobanych, podwójnych prowadnicach 
„V’.

• Kontrola grubości warstwy oleju smarują-
cego.

Podwójne 
prowadnice „V”

• Zwiększona bezpośredniość przepływu 
i dokładność pozycjonowania przejazdu 
stołu w osi wzdłużnej dzięki zastosowaniu 
silnika liniowego i ultra precyzyjnych pro-
wadnic rolkowych.

• 15 kW wrzeciono, tarcza 100 mm sze-
rokości (opcja) i silniki liniowe (prędkość 
maksymalna 40 m/min), przyczyniają się 
do wzrostu wydajności w porównaniu do 
konkurencji.

Seria Li 
najnowocześniejsza 
technologia

panel sterujący
Lokalizacja panelu sterującego i ergonomicznie 

umieszczony przełącznik zapewnia łatwy dostęp 
do kontroli
przełącznik trybu pracy

Możliwość przełączania cykli pomiędzy cyklem 
automatycznym, ustawiania (wpisywania danych), 
posuwu ręcznego i szybkiego.
wielkość posuwu

Dostosowanie ogólnej głębokości szlifowania 
(minimalna wartość wyświetlana 0,1 µm) i wielko-
ści dosuwu dla obróbki zgrubnej i wykańczającej
wyświetlane pozycje

Wyświetlane w tej samej pozycji w osi wzdłużnej 
i poprzecznej co 0,1 mm.
elektroniczne pokrętło posuwu pionowego

Służy do ustawiania posuwu pionowego w trybie 
ręcznym (podziałka 0,1;1 lub 10 µm na jednostkę).

Ustawienia posuwu
W cyklu automatycznym można ustawić wartość 

dosuwu dla obróbki zgrubnej / wykańczającej oraz 
liczbę wyiskrzeń.
przycisk do obciągania tarczy

Łatwy start obciągania według dokładnych zde-
finiowanych parametrów. Przycisk zatrzymuje cykl 
szlifowania i rozpoczyna obciąganie w trybie ręcz-
nym.

Typ SA, CA
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Dotychczas wynik szlifowania zależał jedynie od 
doświadczenia operatora. Najnowsze sterowa-
nie Okamoto iQ z dotykowym ekranem i łatwym 
w obsłudze oprogramowaniem w połączeniu 
z doskonałą koncepcją maszyny pozwala każ-
demu na osiągniecie najlepszych wyników szlifo-
wania.

Ustawianie maszyny można podzielić na dwie 
części: dane tarczy oraz dane szlifowania. Oba 
procesy wspomagane są za pomocą graficznego 
wyświetlacza. Dane przedstawiane są za pomocą 
czytelnych symboli na kolorowym ekranie dotyko-
wym.

Typ SA-iQ,CA-iQ, CH-iQ

Kombinacja różnych 
form detali

Panel sterujący

ACC42SA-iQ
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Punkt odniesienia – Funkcja iQ

Wybór punktu 
odniesienia

Klawiatura do 
wprowadzania 
danych

kształty detali oraz dane szlifowania są bezpośrednio wyświetlane na ekranie.

Parametry szlifowania (szlifowanie płaszczyzn)

Cykle operacji
ustawianie 

stołu
parametry 
obciągania

dane 
szlifowania kombinacja zapisywanie

Dynamiczne menu
szlifowanie 
płaszczyzn kształt „U” kształt „T” wgłębianie krok szlifowanie 

boczne
kopiowanie 

kształtu

Dynamiczne 
menu 

(parametry 
szlifowania)

punkt odniesienia detalu 
(punkt zerowy)

Wybór:
 posuw poprzeczny 

stopniowy lub ciągły
 punkt zerowy stołu 

lub detalu
  odległość bezpieczna

Wybrany kształt tarczy 
(wybrać ten symbol do 
zmiany danych obcią-
gania)

Wielkość posuwu można 
zmieniać podczas cyklu

Wielkość posuwu

Funkcja IQ
Poprzez określenie trzpienia tarczy auto-
matycznie generują się optymalne wartości 
szlifowania.

Posuw poprzeczny
  Prędkość (F)
 Wielkość posuwu

Czas wyiskrzania
Wskazuje pozostały czas cyklu.

punkt detalu:
naddatek

punkt stołu:
wysokość przedmiotu 
obrabianego
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Kształt tarczy – Funkcja iQ

kształty tarczy oraz parametry obciągania są bezpośrednio wyświetlane na ekranie.

Parametry szlifowania

Cykle operacji
ustawianie 

stołu
parametry 
obciągania

dane 
szlifowania kombinacja zapisywanie

Dynamiczne menu
obciąganie 

proste
obciąganie 

boczne
obciąganie 
zaokrągleń

obciąganie po 
łuku pełnym kształt V dowolny kształt 

(kod G ISO)

Dynamiczne 
menu 

(parametry 
obciągania)

Wybrany kształt tarczy 
(symbol zmiany danych 
obciągania)

Ustawianie parametrów 
obciągania:
  obciągacz stały, 

rolkowy lub nad 
ściernicą

  ruch obciągacza 
w przód lub do tyłu

 minimalna średnica 
tarczy

  prędkość posuwu 
przy obciąganiu

Klawiatura numeryczna

nastawianie parametru 
obciągania

zgrubne

wykończeniowe

Funkcja IQ
Poprzez określenie trzpienia tarczy automatycznie 
generują się optymalne wartości szlifowania.

Wybór kształtu tarczy

Przy 
standardowym 
kształcie należy 
podać jedynie 
wymiary

Programowanie w ISO 
umożliwia tworzenie 
skomplikowanych 
kształtów
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proste ustawianie operacji szlifowania różnych kształtów detali i tarcz.

Przykłady

Szlifowania płaszczyzn
parametry szlifowania (płaszczyzny) parametry tarczy (obciąganie proste)

Kształt „T”
parametry szlifowania (kształt T) parametry tarczy (obciąganie boczne)

Wgłębianie
parametry szlifowania (wgłębianie) parametry tarczy (kształt V)

Kopiowanie kształtu
parametry szlifowania (kopiowanie) parametry tarczy (obciąganie po łuku)

UPCAM
programowanie kształtu obciągania parametry tarczy (dowolny kształt)
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OPIS

je
dn

os
tk

a seria SA seria SA-iQ

52SA 63SA 42SA iQ

Dane 
główne

Powierzchnia stołu mm 550x200 605x300 530x200

Skok wzdłużny stołu maks. 
(ręczny) mm 650x230 750x230 530x230

Wysokość szlifowania mię-
dzy stołem i nową tarczą mm 47,5–397,5 47,5–347,5 22,5–357,5

Wymiary standardowego 
uchwytu magnetycznego mm 500x200x70 600x300x80 400x200x70

Obciążenie maksymalne 
stołu łącznie z uchwytem 
magnetycznym ca.

kg 200 420 120

Stół
Ilość rowków T-owych mm 17x1 17x3 17x1

Prędkość m/min 0,3–25 0,1–20

Ruch 
poprzeczny

Ręczny

zakres prze-
suwu/obrót mm 0,1/1,0/5,0 0,01/0,1/1,0

Podziałka mm 0,001/0,01/0,05 0,0001/0,001/0,01

Automa-
tyczny

Zakres 
przesuwu mm 0,5–12 0,5–20 0,5–12

Przesuw ciągły mm/min 0,1–1000 0,1–1000

Ruch 
pionowy

Ręczny

zakres prze-
suwu/obrót mm 0,01/0,1/1,0 0,01/0,1/5,0

Podziałka mm 0,0001/0,001/0,01 0,0001/0,001/0,05

Automa-
tyczny

zgrubny mm
0,0001–0,03 (15 stopni)

0,001–0,03 (15 st)

wykańczający mm 0,0001–0,01 (11 st)

Posuw (polecenie F) mm – 0–2000

Ilość wyiskrzeń 0–5 0–99

Posuw szybki mm/min 0–600 0–1000

Tarcza szlifier-
ska

Średnica x Szerokość x 
Szerokość mm Φ205x19xΦ50,8 Φ305x38xΦ127 Φ205x6–25xΦ31,75

Obroty bezstopniowe min–1 3000/3600 1500/1800 1000–3600

Moc silników 
napędowych

Wałek szlifowania Standard kW 1,5/2 3,7/4 2,2/2

Pompa hydrauliczna kW 0,75/4 1,5/4 0,75/4

Ruch pionowy silnik AC kW 0,4 0,75

Ruch poprzeczny AC kW 0,75 0,75

Wyposażenie 
elektryczne Przyłącze ca. kVA 5 10 14

Zajmowana 
powierzchnia

Długość ca. mm 2750 3020 2470

Głębokość ca. mm 1980 2180 2900

Wysokość ca. mm 1845 1845 2093

Masa 
(z obudową) Netto, bez wyposażenia ca. kg 2200 2900 2100

Specyfikacje serii ACC-SA i ACC- SA-iQ
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Specyfikacja serii ACC-CA

OPIS

je
dn

os
tk

a seria CA

64CA 84CA 104CA 66CA 106CA

Dane 
główne

Powierzchnia stołu mm 605x400 805x400 1016x400 605x600 1016x600

Skok wzdłużny stołu maks. 
(ręczny) mm 800x440 1000x440 1200x440 800x652 1200x652

Wysokość szlifowania mię-
dzy stołem i nową tarczą mm 22,5–522,5 –2,5x-497,5

Wymiary standardowego 
uchwytu magnetycznego mm 600x400x90 800x400x90 1000x400x90 600x600x90 1000x600x90

Obciążenie maksymalne 
stołu łącznie z uchwytem 
magnetycznym ca.

kg 1000 1500

Wysokość od ziemi mm 915

Stół
Ilość rowków T-owych mm –

Prędkość m/min 3–25

Ruch 
poprzeczny

Ręczny

zakres prze-
suwu/obrót mm 0,1/1,0/5,0

Podziałka mm 0,001/0,01/0,05

Automa-
tyczny

Zakres 
przesuwu mm 0,5–20

Przesuw ciągły mm/min 0–2000

Ruch 
pionowy

Ręczny

zakres prze-
suwu/obrót mm 0,01/0,1/1,0

Podziałka mm 0,0001/0,001/0,01

Automa-
tyczny

zgrubny mm
0,0001–0,03 (15 kroków)

wykańczający mm

Posuw (polecenie F) mm –

Ilość wyiskrzeń 0–5

Posuw szybki mm/min 0–1000

Tarcza 
szlifierska

Średnica x Szerokość x 
Szerokość mm Φ355x38xΦ127 Φ405x50xΦ127

Obroty bezstopniowe min–1 500–2500

Moc silników 
napędowych

Wałek szlifowania Standard kW 7,5

Pompa hydrauliczna kW 2,2

Ruch pionowy silnik AC kW 1,5

Ruch poprzeczny AC kW 0,75

Wyposażenie 
elektryczne Przyłącze ca. kVA 13 16

Zajmowana 
powierzchnia

Długość ca. mm 3400 3800 4400 3530 4400

Głębokość ca. mm 2647 2647 2647 2940 2940

Wysokość ca. mm 2200 2203 2203 2275 2275

Masa 
(z obudową) Netto, bez wyposażenia ca. kg 4950 5500 7000 6300 6300
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Specyfikacja serii ACC-CA-iQ

OPIS

je
dn

os
tk

a seria CA-iQ

64CA-iQ 84CA-iQ 104CA-iQ 66CA-iQ 106CA-iQ

Dane 
główne

Powierzchnia stołu mm 605x400 805x400 1016x400 605x600 1016x600

Skok wzdłużny stołu maks. 
(ręczny) mm 800x440 1000x440 1200x440 800x652 1200x652

Wysokość szlifowania mię-
dzy stołem i nową tarczą mm 22,5–522,5 –2,5x-497,5

Wymiary standardowego 
uchwytu magnetycznego mm 600x400x85 800x400x85 1000x400x85 600x600x85 1000x600x85

Obciążenie maksymalne 
stołu łącznie z uchwytem 
magnetycznym ca.

kg 1000 1500

Wysokość od ziemi mm 915

Stół
Ilość rowków T-owych mm _

Prędkość m/min 3–25

Ruch 
poprzeczny

Ręczny

zakres prze-
suwu/obrót mm 0,01/0,1/1,0/5,0

Podziałka mm 0,0001/0,001/0,01/0,05

Automa-
tyczny

Zakres 
przesuwu mm 0,5–20

Przesuw ciągły mm/min 0–1000

Ruch 
pionowy

Ręczny

zakres prze-
suwu/obrót mm 0,01/0,1/1,0

Podziałka mm 0,0001/0,001/0,01

Automa-
tyczny

zgrubny mm 0,001–0,03 (15 kroków)

wykańczający mm 0,0001–0,01 (11 kroków)

Posuw (polecenie F) mm 1000

Ilość wyiskrzeń 0–99

Posuw szybki mm/min 0–1000

Tarcza 
szlifierska

Średnica x Szerokość x 
Szerokość mm Φ355x38xΦ127 Φ405x50xΦ127

Obroty bezstopniowe min–1 500–2500

Moc silników 
napędowych

Wałek szlifowania Standard kW 7,5

Pompa hydrauliczna kW 2,2

Ruch pionowy silnik AC kW 1,5

Ruch poprzeczny AC kW 0,75

Wyposażenie 
elektryczne Przyłącze ca. kVA 24

Zajmowana 
powierzchnia

Długość ca. mm 3400 3800 4400 3530 4400

Głębokość ca. mm 2647/3459 (emo) 2647 2647 2940 2940

Wysokość ca. mm 2203 2203 2203 2275 2275

Masa 
(z obudową) Netto, bez wyposażenia ca. kg 4950 5500 7000 6300 7300
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Specyfikacja serii ACC-Li I

OPIS

je
dn

os
tk

a seria Li I

64Li I 84Li I 104Li I

Dane 
główne

Powierzchnia stołu mm 605x400 805x400 1016x400

Skok wzdłużny stołu maks. 
(ręczny) mm 800x440 1000x440 1200x440

Wysokość szlifowania mię-
dzy stołem i nową tarczą mm –2,5x-497,5 (tarcza Φ405)

Wymiary standardowego 
uchwytu magnetycznego mm 600x400x85 800x400x85 1000x400x85

Obciążenie maksymalne 
stołu łącznie z uchwytem 
magnetycznym ca.

kg 700

Wysokość od ziemi mm 915

Stół
Ilość rowków T-owych mm _

Prędkość m/min 0–35

Ruch 
poprzeczny

Ręczny

zakres prze-
suwu/obrót mm 0,01/0,1/5,0

Podziałka mm 0,001/0,01/0,05

Automa-
tyczny

Zakres 
przesuwu mm 0,5–45 (szerokość tarczy 100 mm)

Przesuw ciągły mm/min 0–2000

Ruch 
pionowy

Ręczny

zakres prze-
suwu/obrót mm 0,01/0,1/1,0

Podziałka mm 0,01/0,1/1,0

Automa-
tyczny

zgrubny mm 0,001–0,03 (15 kroków)

wykańczający mm 0,0001–0,01 (11 kroków)

Posuw (polecenie F) mm 2000

Ilość wyiskrzeń 0–5

Posuw szybki mm/min 0–2000

Tarcza 
szlifierska

Średnica x Szerokość x 
Szerokość mm Φ405x100xΦ127

Obroty bezstopniowe min–1 500–2500

Moc silników 
napędowych

Wałek szlifowania Standard kW 15

Pompa hydrauliczna kW –

Ruch pionowy silnik AC kW 1,5

Ruch poprzeczny AC kW 0,75

Wyposażenie 
elektryczne Przyłącze ca. kVA 34,6

Zajmowana 
powierzchnia

Długość ca. mm 3777 4100 4700

Głębokość ca. mm 2985 2647 2647

Wysokość ca. mm 2344 2203 2203

Masa 
(z obudową) Netto, bez wyposażenia ca. kg 5300 5800 7300
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Dwustojanowe szlifierki bramowe, które speł-
niają najwyższe wymagania dotyczące dokład-
ności w produkcji form precyzyjnych części 
ciekłokrystalicznych i tłoczników, dzięki swej 
precyzyjnej i sztywnej budowie 
i dokładnościom geometrycznym. 
Decydujący dla precyzji maszyny 
posuw poprzeczny można reali-
zować mechanicznie bez korekcji 
bezpośrednio w systemie NC.

Dwustojanowe szlifierki do płaszczyzn serii aCC CH 
IQ spełniają najwyższe wymagania w stosunku do 
precyzji i efektywności.

Seria ACC-CH-iQ

Specyfikacja serii ACC CH-iQ

OPIS jednostka 208 CH-iQ 258 CH-iQ 358 CH-iQ

Dane 
główne

Wymiary stołu (długość x szerokość x wysokość) mm 2000x800x600 2500x800x600 3500x800x600

Prześwit między stojanem mm 1050

Obciążenie maksymalne stołu łącznie z uchwytem magnetycznym kg 3200 3900 5500

Wymiary standardowego uchwytu magnetycznego mm 2000x800 2500x800 3500x800

Ruch 
wzdłużny

Max. prędkość przejazdu mm 2250 2750 3750

Prędkość stołu m/min 2–30

Ruch 
poprzeczny

Maksymalny przejazd mm 910

Min. programowalny przyrost mm 0,0001

Posuw szybki mm/m 6000

Automatyczny Przesuw ciągły mm 0–1000

Ręczny
Zakres przesuwu/obrót mm 0,01/0,1/1,0

Podziałka mm/min 0,0001/0,001/0,01

Ruch 
pionowy

Maksymalny przejazd mm 620

Min. programowalny przyrost mm 0,0001

Posuw szybki mm/m 2000

Automatyczny
Zgrubny mm

0,0001–0,9999
Wykańczający mm

Ręczny
Zakres przesuwu/obrót mm 0,01/0,1/1,0

Podziałka mm 0,0001/0,001/0,01

Tarcza 
szlifierska

Średnica x Szerokość x Szerokość mm
Φ510x100xΦ127

(Opcjonalnie: Φ610x50xΦ127)

Obroty bezstopniowe min–1 100–1600

Silnik kW 22

Wymiary 
maszyny

Długość mm 3570 7750 10 200

Głębokość mm 3850 3850 3850

Wysokość mm 3550 3550 3550

Masa (z obudową) kg 15 500 17 000 20 000

ACC208CH-iQ
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Typoszereg DX to seria półautomatycznych szli-
fierek do płaszczyzn z funkcją szlifowania ręcz-
nego jak również programowania w peł-
nym cyklu automatycznym z możliwością 
przestawienia ze szlifowania zgrubnego 
na wykańczające z wyiskrzaniem.

Hydrauliczne posuwy stołu, 
podwójne prowadnice V oraz sta-
bilna konstrukcja odlewu zapew-
niają optymalną stabilność i sztywność.

Seria ACC-DX

OPIS jednostka 52 DX 63 DX 64 DX 65 DX 84 DX 105 DX

Dane 
główne

Wymiary stołu (długość x szerokość) mm 550x200 650x300 650x400 650x500 850x400 1050x500

Max. 
odległość 
tarczy od 
stołu

Tarcza 205 mm 50/60 Hz mm 47,5–397,5 – – – – –

Tarcza 355 mm 50 Hz mm – 22,5–322,5 22,5–522,5

Tarcza 305 mm 60 Hz mm – 22,5–347,5 47,5–347,5 47,5–547,5

Wymiary standardowego uchwytu 
magnetycznego mm 500x200 

x80
600x300 

x80
600x400 

x80
600x500

x110
800x400 

x105
1000x500 

x110

Obciążenie maksymalne stołu łącznie 
z uchwytem magnetycznym kg 200 420 420 700 700 700

Rowki T (szerokość x ilość) mm 17x1 17x3

Ruch 
wzdłużny

Max. prędkość przejazdu mm 650 750 950 1150

Prędkość stołu hydraulicznego m/min 0,3–25 3–25

Posuw na obrót kółka mm 47

Ruch 
poprzeczny

Maksymalny przejazd mm 230 340 440 540 440 540

Ręczny
Zakres przesuwu/obrót mm 5,0

Podziałka mm 0,02

Automa-
tyczny

Przesuw przerywany mm 0,5–12 0,5–20

Przesuw ciągły mm/min 0,1–1,0 0,2–1,0

Ruch 
pionowy

Posuw automatyczny mm 0,0001–0,03 (15 kroków)

Ręczny
Podziałka 0,1x/1x/10x mm 0,0001/0,001/0,01

Zakres przesuwu/obrót mm 0,01/0,1/1,0

Wyiskrzanie ilość 0–5

Pozycjonowanie szybkie mm/min 400

Tarcza 
szlifierska

Średnica (50/60 Hz) x Szerokość x mm Φ205x19xΦ50,8 Φ355/305x38xΦ127

Prędkość tarczy (50/60 Hz) mm–1 3000 1500 1500/1800

Silniki

Tarcza kW 1,5 3,7

Pompa hydrauliczna kW 0,75 1,5 2,2

Posuw pionowy kW 0,4 (AC servomotor)

Zasilanie kVA 4,5 7,5 8,0

Wymiary 
Maszyny

Długość mm 2405 2725 2725 2725 3310 4530

Głębokość mm 1593 1906 2205 2450 2211 2564

Szerokość mm 1765 1773 1808 2026 2080 2012

Masa (z obudową) kg 1800 2500 3000 3200 3700 4800

Specyfikacja serii ACC DX ACC105DX

acc-ch-iQ – szlifierki do płaszczyzn z podwójnym stojanem
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acc-dX – podstawowe szlifierki do płaszczyzn



Bardzo dokładne prowadnice V-V ze smarowa-
niem z obu stron zapewniają dużą dokładność 
i stabilność maszyny.

Seria UPZ zaprojektowana została dla najwięk-
szej sztywności, powtarzalności i dokładności szli-
fowania.

• Prowadnice wzdłużne 
i poprzeczne na tej samej wyso-
kości.

• Dwukrotnie solidniejsza obu-
dowa zmniejsza wibracje 
i zwiększa dokładność.

• Ruch poprzeczny kolumny 
i zwiększona ścieżka przejazdu 
pionowego.

• Uchylna o 3˚ głowica szlifierska 
od strony operatora.

Wyjątkowe szlifierki zaprojektowane dla 
maksymalnej sztywności, dokładności 
i powtarzalności

Seria UPZ EXII, nCII, li

Rewolucyjny system szlifowania profili dzięki silnikowi liniowemu

UPZ210Li
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Upz – ultra precyzyjne szlifierki do profili



Seria EXII

Seria nCII, li

sterowanie nC jednej osi

sterowanie CnC w dwóch osiach

Menu szlifowania

Menu obciągania

•  Szlifowanie powierzchni 
(wybór na detalu lub na mocowaniu).

•  Szlifowanie krokowe, maksymalnie 
10 kroków.

• Szlifowanie przyrostowe 
(maksymalnie 10 jednostek, formy 
regularne i nieregularne).

• Szlifowanie boczne.

• Obciąganie ze stołu.
• Obciąganie nad ściernicą.
• Obciąganie w 3 kierunkach.
• Obciąganie obrotowe.

Szeroki wybór kształtów tarczy i cykli szlifowania. Wystarczy jedynie wpisać wartość.

Specyfikacja UPZ – EXII/nCII/li

OPIS jednostka 210 Li 420 EXII 420 NCII 525 EXII 525 NCII

Dane 
ogólne

Obszar roboczy mm 200x110 400x200 500x250

Wielość stołu mm 250x120 500x230 650x280

Stół> nowa tarcza mm 210 (Φ70) 397,5

Stół
Prędkość m/min 0,1–50 0,8–25

Max. obciążenie kg 5 200

Ruch 
poprzeczny

Posuw szybki mm/min 1000

Posuw ciągły mm/min 1–1000

Najmniejszy przyrost mm 0,0001

Ruch 
pionowy

Posuw szybki mm/min 1000

Posuw ciągły mm/min 1–1000

Najmniejszy przyrost mm 0,0001

Tarcza

Rozmiar mm Φ70/Φ150 Φ255x19xΦ31,75

Prędkość obrotowa obr./min 3000–15 000 500–3600

Silnik kW 2,2 3,7

Kąt nachylenia DEG ±3 –

Wymiary
Gabaryty mm 1500x1795x1870 2755x2959x1700 3470x3164x1700

Waga kg 5400 2500 3500

Upz – ultra precyzyjne szlifierki do profili
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Upz – ultra precyzyjne szlifierki do profili



Funkcja automatycznego ustawiania danych za 
pomocą graficznego ekranu dotykowego

Seria ogM-EXIII/nCIII

EKRAN GŁÓWNY

OGM350EXIII

Ekran ustawień przemieszczenia

Ekran manualnych ustawień przemieszczenia

Ustawianie danych szlifowania czoła

Ekran główny szlifowania wewnętrznego 
(z opcjonalną przystawką do szlifowania wewnętrznego)
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oGM – precyzyjne szlifierki do wałków



Seria ogM-nC III

• Oprogramowanie posiada standardowo 10 kroków szlifowania.
• Opcjonalnie dostępny software do szlifowania kształtowego.
• Tarcza szlifierska jak i wrzeciono detalu napędzane są stan-

dardowo silnikami AC dla osiągnięcia najwyższej dokładności.

Szlifowanie skomplikowanych 
kształtów stało się proste

Ekran szlifowania kształtowego (opcja)
Specyfikacja serii ogM-nC III

OPIS

je
dn

os
tk

a seria 200 seria 300
Standard Uniwersalna Standard Uniwersalna
225 250 225 250 330 350 390 3150 330 350 390 3150

Dane 
główne

Max. średnica nad stołem mm 220 320
Max. odległość między kłami mm 250 500 250 500 300 500 900 1500 300 500 900 1500
Max. średnica szlifowanego detalu mm 200 300
Max. 
ciężar 
detalu

mocowanego w kłach
kg

50 150

mocowanego w uchwycie 20 40

Tarcza 
szlifier-
ska

Rozmiar (średnica zewn. 
x szerokość x otwór) mm Φ355x38x 

Φ127
Φ305x25x 

Φ127 Φ405x50xΦ127 Φ355x38xΦ127

Prędkość min–1 1610/1780/1980 1880/2010/2210 1570/1742 1767/1996
Prędkość obwodowa m/s 30 33

Wrze-
ciennik 
tarczy

Przemieszczenie osi X mm 215 300
Kąt obrotu wrzeciona stopnie nieobrotowe ±30 nieobrotowe ±30
Najmniejsza zadawana wartość mm 0,0001
Posuw szybki m/min 4

Stół

Przemieszczenie osi Z mm 512 762 512 762 670 870 1270 1870 670 870 1270 1870
Kąt obrotu wrzeciona stopnie 0~–11 0~–9 0~–11 0~–9 0~–12 0~–10 0~–8,5 0~–5 0~–12 0~–10 0~–8,5 0~–5
Najmniejsza zadawana wartość mm 0,0001
Posuw szybki m/min 8 10

Wrze-
ciennik 
detalu

Typ wrzeciona – stałe lub obrotowe
Typ stożka MT MT 3 MT 4
Średnica otworu wrzeciona mm Φ18 Φ20
Prędkość wrzeciona min–1 10–500
Kąt skrętu stopnie 30~–90 30~–90 30~–90

Konik
Typ regulacji stożka – ręczna
Skok mm 20 0
Typ stożka MT MT 3 MT 4

Silniki

Wrzeciono tarczy kW 3,7 5,5
Wrzeciono detalu kW 1,8 (silnik AC)
Posuw stołu kW 1,2 (silnik AC)
Posuw wrzeciennika kW 1,2 (silnik AC)
Pompa smarowania W 3
Pompa chłodzenia W 180 180
Magnetyczny separator (opcja) W –

Zasilanie kVA 15 20
Wysokość od podłoża do mm 980 1000
Masa (z obudową) netto kg 2900 3300 2900 3300 3900 4600 5000 6000 3900 4600 5200 6000

WYMIARY MASZYNY je
d-

no
st

ka seria EXIII seria NCIII
225 250 330 350 390 3150 225 250 330 350 390 3150

Powierzchnia 
zajmowana

Długość mm 2670 2920 3000 3400 4200 5600 2670 2920 3000 3400 4200 5600
Szerokość mm 2010 2330 2010 2330
Wysokość mm 1800 1950

oGM – precyzyjne szlifierki do wałków
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oGM – precyzyjne szlifierki do wałków



Szlifowanie prostych i złożonych kształtów. Szybkie 
wprowadzanie danych dzięki automatycznej funkcji 
ustawiania.

IgM 15EXIII/15nCIII/15nCIII 
szlifierki dwuwrzecionowe

EKRAN GŁÓWNY

Ekran ustawień szlifowania prostego 
(wspólne dla wszystkich modeli)

Ekran ustawień szlifowania czoła
(wspólne dla wszystkich modeli)

Ekran ustawień szlifowania stożka
(IGM 15NCIII, 15NCIII-2 jako opcja)

Ekran szlifowania kształtowego
(IGM 15NCIII, 15NCIII-2 jako opcja)

IGM15EXIII
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iGM – precyzyjne szlifierki do szlifowania otworów



IGM 15EXIII

IgM 15nC III

IgM 15nCIII-2

Konwencjonalna szlifierka do otworów (kontrola jednej osi)

Możliwość programowania kodem G. Rozszerzone 
funkcje klawiszy (kontrola symultaniczna dwóch osi)

2 wrzeciona do szlifowania wielu powierzchni w jed-
nym zamocowaniu

• Oprogramowanie dialogowe 10 kroków (poprzednio tylko 1). 
Zaprojektowane głównie z myślą o szlifowaniu prostym i szli-
fowaniu czoła

• Wrzeciono tarczy szlifierskiej oraz wrzeciennika detalu napę-
dzane silnikiem AC w standardzie dla najwyższej dokładności.

• Szlifowanie kształtowe oraz stożka możliwe dzięki kontroli 
jednoczesnej dwóch osi.

• Wrzeciono tarczy szlifierskiej oraz wrzeciennika detalu napę-
dzane silnikiem AC w standardzie dla najwyższej dokładności.

• Oprogramowanie dialogowe 10 kroków
• Posuw poprzeczny (oś X) stanowi system liniowy. Zwiększona 

dokładność pozycjonowania dzięki śrubom pociągowym 
z chłodzeniem.

IGM15EXIII

IGM15NCIII-2

Specyfikacja IgM15EXIII/nCIII/nCIII-2

OPIS jednostka IGM15EXIII IGM15NCIII IGM15NCIII-2

Wewnętrzna średnica szlifowania mm Φ6–150 Φ6–150
Skok szlifowania mm max. 125
Średnica nad stołem mm Φ600
Średnica wewnętrzna detalu mm Φ260
Odległość od podłoża do uchwytu mm 1000

Posuw poprzeczny 
tarczy(oś X)

Max. przemieszczenie mm 170 300
Posuw mm/min 0,001–10 000
Posuw szybki mm/min 10 000

Posuw wzdłużny 
stołu (oś Z)

Max. przemieszczenie mm 500
Posuw mm/min 0,001–15 000
Posuw szybki mm/min 15 000

Najmniejsza zada-
wana wartość

Oś X mm Φ0,0001
Oś Z mm 0,0001

Prędkość wrzeciona detalu min–1 100–850
Kąt pochylenia wrzeciona detalu stopnie –5–15

Silniki

Wrzeciono detalu kW 1,8 (silniek AC)
Wrzeciono tarczy kW 3,7
Os X kW 1,2
Oś Z kW 1,2

Zasilanie kVA 8 12
Gabaryty maszyny mm 2525x1860x1800 2525x2010x1800
Waga netto maszyny kg 2300 2400

iGM – precyzyjne szlifierki do szlifowania otworów
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iGM – precyzyjne szlifierki do szlifowania otworów



WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL

Metal Team Centrum Technologiczne

Wanaty, Warszawska 2E 
42-260 Kamienica Polska

 tel.: +48 34 326 12 15 
 fax: +48 34 326 10 42

metalteam@metalteam.pl 
www.metalteam.pl

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzania.


