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TUNGSTEN CARBIDE TIP TOOL GRINDER 

MÁY MÀI DAO ĐA NĂNG

MODEL SA 250

Ø230 x 250 mmDao tuabi
Tungsten carbide profile tool

300 kgsTrọng lượng máy
Net weight

Ø510 x 9.5 mmLưỡi cưa
Tungsten circular saw blade

200 x 38 x 6.5 mmDao bào
Tungsten circular planing knife

Ø13 mmLưỡi router
Tungsten carbide router bit

254 mmKhoảng dịch chuyển của bàn
Longitudinal travel power

Ø150 x Ø16 x 16 mmKích thước đá mài
Grinding wheel size

4000 rpmTốc độ đá mài
Rev. speed of grinding wheel

1 HP Động cơ đá mài
Grinding power

1/8 HPĐộng cơ thuỷ lực
Coolant pump motor

770 x 770 x 1370 mmKích thước máy
Machine size
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STRAIGHT KNIFE GRINDER

MÁY MÀI DAO THẲNG 

MODEL SA 63

610 x 40 x 3 mmQuy cách dao mài được
Grinding capacity (L x W  x T)

Ø125 x 50 x 16 mmKích thước đá mài
Coarse grinding wheel size

3400 rpmTốc độ đá mài
Grinding wheel speed

2 HPĐộng cơ đá mài
Grinding power

40 WĐộng cơ bàn di chuyển
Power of table longitudinal travel

1250 x 400 x 500 mmKích thước máy
Machine size

115 kgsTrọng lượng máy
Net weight	



SAW BLADE GRINDER MACHINE

máy mài lưỡi cưa tự động

MODEL SM  350AG

130-800 mmĐường kính lưỡi cưa
Blade diameter

0-70 mmKhoảng cách răng
Tooth distance

0-55 teeth/minTốc độ mài
Grinding speed

2850 r/minTốc độ đá mài
Grinding stone speed

125 x 32 x 10 mmThông số kỹ thuật đá mài
Grinding stone diameter

550 WĐộng cơ đá mài
Grinding stone motor

120 WĐộng cơ đẩy lưỡi
Blade motor

220V / 50HzĐiện áp
Voltage

800 x 800 x 1100 mmKích thước
Machine size

140 kgsTrọng lượng
Net weight
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AUTOMATIC CARBIDE SAW GRINDER  

máy mài lưỡi cưa cnc

MODEL SJ  023

100~810mm/ 4~32’’Đá mài ngoài
Grinding outer

10~120 mmĐường kính trục lưỡi cưa
Saw bore diameter

8 mmĐộ dày lưỡi cưa
Blade thickness

8~70 mmKhoảng cách của các răng
Tooth pitch

3 mmChiều cao chênh lệch của răng
Height difference

Ø 125mm x 32Đường kính viên đá mài * trục
Grinding wheel outer * bor

25 m/secTốc độ vòng ngoài
Peripheral speed

3600 rpmTốc độ vòng quay đá mài
Grinding spindle speed

0.5~10 mm/secTốc độ mài
Grinding speed

20 sec/teethKhả năng mài
Grinding ability

0 °C - 45 °C
Góc vác đỉnh răng
Bevel grinding at the tooth top

0 °C - 30 °CGóc vác mặt răng
Bevel grinding at the tooth face

6 °C ~ 45 °CGóc thoáng
Clearance angle

~30 °C ~ 40 °CGóc mài
Rake or hook angle

3.7 KwĐộng cơ chính
Motor


