
 

 

                            
 

 
 

ICE-Trade® Maszyna do Polerowania Łączników 

 
 
 
 

 
ICE-Trade Maszynę do Polerowania Łączników ITCBM opracowano do szlifowania 
nasad łączników. Dostępne są dwa rodzaje urządzenia: do nasad o maksymalnej 
szerokości 150 mm i do nasad o maksymalnej szerokości 240 mm. Modelami T, TC, C 
można szlifować łączniki blokowe. Prędkość, z jaką przebiega łącznik przez ITCBM, to 
około 3m/min. Uzyskanie takiej prędkości w przypadku polerowania ręcznego łączników 
jest niemożliwe! Łączniki nie mogą się szybciej przesuwać przez ITCBM, ponieważ 
powyższa prędkość jest optymalna pod kątem zapewnienia odpowiednio wypolerowanej 
powierzchni do łączenia łączników.  
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 Specyfikacje techniczne 

 
Typ ITCBM 
Długość 2 m 
Szerokość 0,65 m 
Wysokość   1,2 m 
Waga 500 kg 
Długość wózka rolki 3 m 
Wysokość wózka rolki 0,9 m 
Prędkość taśmy  około 3 m/min 
Głośność < 70 dB (A) 
Odsysanie pyłu (średnica) 100 mm 
Napięcie 415 V 
Fazy 3+N+E 
Natężenie 16 A 
Silnik przenośników 
taśmowych 

0,25 kW 

Silnik osi szlifowania 3 kW 

 
Obsługa ITCBM jest łatwa i prosta.  
Średni czas zmiany ustawień dla innego rodzaju łącznika to około 2 minuty. 
Po wprowadzeniu ustawień dla danego łącznika, wystarczy tylko wcisnąć przycisk 
uruchamiający i czekać na wypolerowanie łącznika.  
Będący na wyposażeniu urządzenia układ odsysania pyłu odsysa pył gumowy spod spodu 
kół szlifierskich.  
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
    Wszystkie części górne, jak również części osłonowe maszyny, wykonano ze stali 
nierdzewnej. 
Rama stalowa pomalowana jest dwuwarstwowo dwuskładnikową farbą na bazie żywicy 
epoksydowej i wykończona 2 warstwami dwuskładnikowej farby akrylowej o wysokiej 
jakości.  
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Pokryte grysem 
wolframowym SSG ® Koła 
szlifierskie i koła łopatkowe 
zapewniają długą 
żywotność.    
 
Ponadto z uwagi na ich 
kształt i moc układu 
zasysającego pył, 
temperatura zawsze 
pozostaje niska, 
gwarantując optymalny 
rezultat łączenia.  
      

 
Urządzenie ITCBM nie wymaga żadnej konserwacji, wszystkie łożyska są produkcji SKF i 
kategorii 2ZZ. 
Silnik / przekładnie produkcji Lenze. 
 
Rezultat szlifowania: 

     
    Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji. 
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