
Monzesi yüksek hassasiyetli merkezsiz 
ve çift disk taşlama makinalarinda 

dünyanin önde gelen firmasidir.

Merkezsiz Sabit  Merkez 
Taşlayıcılar serisi

w w w . m o n z e s i . c o m
F O S T E R
T H E  G R O W T H

http://www.monzesi.com
http://www.monzesi.com/tr/100-yil/


Monza DT Serisi

“Monza modellerinden - Line DT - CENTURY EDITION™ ye ait olanlar -  
Çarpıcı yenilikçi ve zarif bir tasarım oluştururken, daha ergonomik bir tasarıma 
ulasmak icin, bakım sırasında makineye daha kolay erişim, daha hızlı değişim 
zamanı ve kurulum elde etmek için her yönüyle yeniden tasarlandı.

Monza DT through feed ve infeed yukleme ile 
ağir parçalar , barlar, kammilleri vb. taşlaması 
icin tasarlandı.Sabit merkezi konfigürasyonu, 
otomatik son işlem ölçeri ve Otomatik 
Taşlama Taşı dengeleme aygıtı ile birlikte çok 
kararlı ve güvenilir bir süreç sağlar.

100 kW’a kadar taşlama taşı motoru .

İş dayama desteği yüksekliği, CNC kontrollü 
servo motorlar tarafından otomatik olarak 
ayarlanır. Yaylı kelepçe ve pnömatik salınımlı 
bir çelik yapı ile donatılmıştır. Sistem, 
taşlanmış talaş ile düzgün bir şekilde 
korunmaktadır.

Tüm makine ekseni motorları DIGITAL 
SURÜCÜLER(dönüştürücüler) kullanır ayar 
tekerinin dönüşü için motor icerir. Taslama 
tekeri motoru, Sürekli Çevresel (Yüzey) Hız 
(CSS), yanı sıra Otomatik Tekerlek Dengeleme 
(AWB) ile uygundur.

Tüm Monzesi taşlama makinalari, HMI 
ekranımız, dokunmatik ekran kontrol 
teknolojisi ve proses izleme sayfaları 
aracılığıyla programlanması ve yönetilmesi 
kolay, kişiselleştirilmiş, sezgisel 
yazılımlarla donatılmıştır. Yazılımımız, 
mekanik iyileştirmelerimizle birlikte birçok 
uygulamada, makinedeki uzman düzey 
operatör gereksinimini ,değiştirebilir. Bu yeni 
teknoloji kombinasyonu, basitleştirilmiş ve 
bazı durumlarda üst düzey operatör analizi 
ve makineye yapılacak olan ayarlamaları 
ortadan kaldırma özelliğine sahiptir.

CENTURY EDITION™

Evrimden Güç

Taşlama taşı başlığı elektro kaynaklı çelikten 
termal olarak imal edilir. Yağ filmi yağlama ile 
bronz rulmanlarda her iki tarafa desteklenen 
nitrürlü çelik mil için ev sahipliği yapmaktadır.

CAD / CAM grafik yazılımı ile CNC bileme 
doğrudan karmaşık taş profillerini makine 
üzerinde tasarlama ve kontrol etme 
seçeneğine sahiptir.



Taşlama çap aralığı 150 mm’ye kadar 300 mm’ye kadar 300 mm’ye kadar

Maksimum besleme 
uzunluğu 350 mm 495 mm 655 mm

Taşlama tekerleği ebadı 
(ODxWxBORE) 660x355x304,8 mm 660x500x304,8 mm 660x660x304,8 mm

Taşlama tekerleği hızı 
(standart) 50 m/sec 50 m/sec 50 m/sec

Taşlama motoru 75 kW 100 kW 100 kW

Tekerlek boyutunu 
ayarlama (ODxWxBORE) 400x355x203,2 mm 400x500x203,2 mm 400x660x203,2 mm

Tekerlek değişken hızını 
ayarlama 5 ÷ 300 rpm 5 ÷ 300 rpm 5 ÷ 300 rpm

Fırçasız motorun 
ayarlanması 18 Nm 18 Nm 18 Nm

Makine ağırlığı 17.500 kg 18.500 kg 18.500 kg
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