
МАШИНА ЗА РАЗСТЪРГВАНЕ НА ЦИЛИНДРИТЕ И ЧЕЛНО ШЛАЙФАНЕ  НА 
ЦИЛИНДРОВИТЕ БЛОКОВЕ НА ДВГ 

Модел VB182M 

 
 
Проектиранa за механична обработка на 
цилиндровите блокове на бензинови и 
дизелови двигатели. 
 
- Висока производителност на работа и голяма  
прецизност 
- CBN фрезова глава 
- Сервизни инструменти 
- 36" напречна маса за блокове, глави и колектори 
- Разстъргва голяма гама от автомобилни и 
камионни цилиндрови блокове 
- Разстъргване и шлайфане само в модели M 
- Включва: оборудване за редови,  

плюс 60° и 90° V блокове 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 

 
Работни размери VB182M 

  
Разстъргваща гама 30-200 mm 

Mакс. височина на разстъргване 600 mm 

Макс. широчина на шлайфане 340 mm 

Макс. дължина на шлайфане 1225 mm 

Геометрични размери  
Макс. вертикално движение на главата 600 mm 

Разстояние от центъра на шпиндела 
до колоната 

300-420 mm 

Повърхност на масата 1430x400 mm 

Макс. движение по дължина на масата 1400 mm 

Макс. насочващо движение на масата 120 mm 

Макс. разстояние между главата и масата 1100 mm 

Скорост  
Въртене на шпиндела 1000 rpm 

Движение на главата 0-100 mm/min 

Движение на масата 0-200 mm/min 

Мощност на моторите за  
Въртене на шпиндела 1,1 KW 

Движение на главата 0,55 KW 

Движение на масата 0,75 KW 



 

 
 

 

Препоръчително оборудване: 
 
AZ501 Оборудване за диаметри от 30 до 52 mm  
AZ502 Оборудване за диаметри от 52 до 85 mm  
AZ509 Оборудване за диаметри от 80 до 200 mm  



 

 

Опционално оборудване: 
 

AZ237 Комплект за безопасност в съответствие със CE 
стандарти 
AZ505 - Радиална глава за фаски от 60 до 320mm 
AZ544 Разтъргваща глава за 80 - 125mm. диам. ( за AZ526 - AZ502)  

AZ601 Универсално приспособление за V-двигател 45 ° 
AZ701 Цилиндров блок  скоба, среден размер 
AZ702 Цилиндров блок  скоба, тежкотоварни 
AZ703 Вътрешен капацитет габарит от 30 до 100 
мм.  
AZ704 Вътрешен габарит с капацитет от 50 до 
178мм.  
AZ705 Вътрешен габарит с капацитет от 100 до 
300 мм  
AZ715 Устройство за измерване на дълбочина 
AZ801 Устройство за съхранение и 
зареждане на шпиндела  
AZ781 XYZ ос цифров екран 



 

 
 

 

 

 

 



 
МАШИНА ЗА РАЗТЪРГВАНЕ НА ЦИЛИНДРИ И ЧЕЛНО 
ШЛАЙФАНЕ НА ЦИЛИНДРОВИ БЛОКОВЕ 

 
Мод.VB260М 

 

Проектирана за механична обработка на цилиндрите  и 
блоковете на бензинови и дизелови двигатели 
Тя е с висока производителност на работа и  
голяма прецизност.  
Сервизни инструменти и CBN фрезова глава 
36 " напречна маса за блокове, глави и колектори 
 Включва,оборудване за I-линия, плюс 60 ° и 90 ° V-блокове 

 

 
Работни размери VB182M 

  
Разстъргваща гама 30-260 mm 

Mакс. височина на разстъргване 670 mm 

Макс. широчина на шлайфане 340 mm 

Макс. дължина на шлайфане 1725 mm 

Геометрични размери  
Макс. вертикално движение на главата 675 mm 

Разстояние от центъра на 
шпиндела до колоната 

360-560 mm 

Повърхност на масата 2000x500 mm 

Макс. движение по дължина на масата 1900 mm 

Макс. насочващо движение на масата 135 mm 

Макс. разстояние между главата и 
масата 

1420 mm 

Скорост  
Въртене на шпиндела 1000 rpm 

Движение на главата 0-100 mm/min 

Движение на масата 0-200 mm/min 

Мощност на моторите  
Въртене на шпиндела 1,1 KW 

Движение на главата 0,55 KW 

Движение на масата 0,75 KW 

 

 

 

Препоръчително оборудване 
 

AZ501 Оборудване за диаметри от 30 до 52 мм 
AZ502 Оборудване за диаметри от 52 до 85 мм  
AZ509 Оборудване за диаметри  от 80 до 200 мм  



Опционално оборудване: 
 
 

 
AZ237 Комплект за безопасност в съответствие със CE 
стандарти 
AZ505 - Радиална глава за фаски от 60 до 320mm 
AZ544 Разтъргваща глава за 80 - 125mm. диам. ( за AZ526 - AZ502)  

AZ601 Универсално приспособление за V-двигател 45 ° 
AZ701 Цилиндров блок  скоба, среден размер 
AZ702 Цилиндров блок  скоба, тежкотоварни 
AZ703 Вътрешен капацитет габарит от 30 до 100 
мм.  
AZ704 Вътрешен габарит с капацитет от 50 до 
178мм.  
AZ705 Вътрешен габарит с капацитет от 100 до 
300 мм  
AZ715 Устройство за измерване на дълбочина 
AZ801 Устройство за съхранение и 
зареждане на шпиндела  
AZ781 XYZ ос цифров екран 
 


