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PNB - 2E PNB - 5E ANB - 5E

Plně automatický systém řízení, 

pomocí tří originálních procesorů, s 

plným systémem samo- diagnostiky.

Ovládací systém stroje zjistí při 

pohybu nástroje směrem ke kotouči 

kontakt kotouče s nástrojem a podle 

toho určí nulový bod pro začátek 

broušení

Při správném upnutí nástroje je najetí 

na kontakt zcela bezpečné. Pouze u 

vícenásobných razníků, se musí 

broušení konzultovat s výrobcem 

stroje.

Jednoduchá instalace. Ovládací 

systém je vybaven kontrolou sledu 

fází s varovným signálem. Změna 

sledu fází se provede změnou polohy 

otočného přepínače v zástrčce.

Pro broušení nástrojů typu TRUMPF 

velikost 0 -2; dále THICK TURRET 

(Amada-Finn/PrimaPower apod.) 

velikosti A*;B*;C;D ;E příp. i jiných 

nástrojů dle konzultce s výrobcem.

* Razníky THICK TURRET ve velikosti     

A + B - až do výšky 208 mm !!!

Brusky pro nástroje typu Trumpf; Amada; Wilson; Mate; apod.

Pro broušení nástrojů typu TRUMPF 

velikost 0 -2; dále THICK TURRET 

(Amada-Finn/PrimaPower apod.) 

velikosti A*;B*;C;D; příp. i jiných 

nástrojů dle konzultce s výrobcem.

* Razníky THICK TURRET ve velikosti     

A + B - jen do výšky 118 mm !!!

Jednoduchá instalace.                          

Stroj se automaticky nastaví dle 

aktuálních podmínek.

Pro broušení nástrojů typu TRUMPF 

velikost 0 -2; dále THICK TURRET 

(Amada-Finn/PrimaPower apod.) 

velikosti A*;B*;C;D; příp. i jiných 

nástrojů dle konzultce s výrobcem.

* Razníky THICK TURRET ve velikosti     

A + B - až do výšky 208 mm !!!

Jednoduchá instalace. Ovládací 

systém je vybaven kontrolou sledu 

fází s varovným signálem. Změna 

sledu fází se provede změnou polohy 

otočného přepínače v zástrčce.

Poloautomatický systém ovládání 

stroje, jednoduché elektromagnetické 

prvky a ovládací jednotka LOGO 

Siemens se základním systémem 

diagnostiky.

Operátor musí pomocí ručního 

pohonu přivést nástroj do kontaktu s 

kotoučem,aby určil nulový bod pro 

začátek broušení

Poloautomatický systém ovládání 

stroje, jednoduché elektromagnetické 

prvky a ovládací jednotka LOGO 

Siemens se základním systémem 

diagnostiky.

Operátor musí pomocí ručního 

pohonu přivést nástroj do kontaktu s 

kotoučem,aby určil nulový bod pro 

začátek broušení
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V nabídce rovněž i nástroje pro ohraňovací lisy !!!, např. se systémem upínání typu Trumpf-Wila; Amada - 

Promecam; Beyeler; LVD; Bystronic; Ermaksan; Durmazlar; Colgar; Darley; EHT apod.

Režim broušení je u všech tří strojů nastaven tak ,aby se nástroj brousil s minimálním zatížením,aby se předešlo 

přehřívání a jinému poškození. Ovšem stroje řady 5 to dokážou za podstatně menší čas, stroj ANB-5E dále šetří také 

čas na najetí na kontakt a odjetí do základní polohy, takže je celkově ze všech tří nejrychlejší.

Celkově je PNB-2E především kompaktní a ekonomičtější řešení pro provozy,kde se používají nástroje TRUMPF 

a/nebo nástroje Thick Turret ultra do velikosti D a kde má operátor více času na péči o nástroje.

ANB-5E poskytuje největší úsporu času operátora a nejvyšší jistotu kvality broušení nástrojů, plným odstraněním 

vlivu lidského faktoru při broušení. Je vhodný pro širší škálu typu nástrojů včetně systému AMADA do velikosti E.

PNB-5E je pak kompromisní řešení především pro provozy využívající nástroje,které neobsáhne PNB-2E

Rychlost přidávání se plně přizpůsobí 

podmínkám broušení, velikosti tvaru 

a materiálu nástroje.

Operační čas při úběru 0,1mm. Nájezd 

broušení v automatickém režimu 

odjez do základní polohy podle 

aktuálních podmínek 3 až 8 minut

Maximální úběr materiálu na jeden 

automatický cyklus broušení – 0,2mm

Maximální úběr materiálu na jeden 

automatický cyklus broušení – 0,2mm

Diagnostický systém dokáže reagovat 

a zakročit v případě vyhození tepelné 

ochrany jednoho z motorů, přejetí 

nebo nedojetí systému 

automatického podávání, špatného 

sledu fází.

Diagnostický systém dokáže reagovat 

a zakročit v případě vyhození tepelné 

ochrany jednoho z motorů, přejetí 

nebo nedojetí systému 

automatického podávání, špatného 

sledu fází.

Rychlost přidávání se řídí podle 

zatížení motoru broušení, dokáže se 

přizpůsobit velikosti nástroje

Operační čas při úběru     0,1mm.  

Nájezd na kontakt , dle aktuálních 

podmínek a schopnosti operátora       

cca 30 sec 

Diagnosticky systém hlídá realtime, 

sled fází proudy napětí a komunikaci 

mezi jednotlivými komponenty.

Všechny tři brusky používají stejný systém upínání, stěny nastavení polohy nástroje vůči kotouči se zachováním 

rovnosti 0,03mm na matrici velikosti D Thick Turret. Stejný typ kotouče vyvinutý ve spolupráci s dodavatelem 

speciálně pro tento typ strojů a pro materiály vysekávacích nástrojů

Všechny tři brusky, používají stejný systém chlazení,s přívodem chladící kapaliny středem hřídele brusného kotouče. 

Filtrace chladící kapaliny je u PNB-2E řešena pouze jednoduchým přepadem v nádrži, u strojů rady 5 magnetickou 

separaci (na přání lze dovybavit i PNB-2E).

Broušení v automatickém režimu cca 

3-8 minut.

Odjez do základní polohy cca 1 minuta

Rychlost přidávání je pevně daná 

časově, podle optimální rychlosti 

broušení pro největší rozměr 

broušeného nástroje

Operační čas při úběru     0,1mm.  

Nájezd na kontakt , dle aktuálních 

podmínek a schopnosti operátora       

cca 30 sec 

Broušení v automatickém režimu cca 

6-8 minut.

Odjez do základní polohy cca 1 minuta

Maximální úběr materiálu na jeden 

automatický cyklus broušení – 0,1mm
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