
VGrind 360E

Szlifierka do efektywnej kompleksowej obróbki 
narzędzi z węglików spiekanych do 100 mm Ø

NARZĘDZIA ROTACYJNE
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PRECYZJA SKUPIONA NA TYM, CO NAJISTOTNIEJSZE:
W POSTACI VGrind 360E VOLLMER PREZENTUJE  
SZLIFIERKĘ 5-OSIOWĄ DO DOOSTRZANIA I PRODUKCJI 
MAŁOSERYJNYCH NARZĘDZI Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH 
O ŚREDNICY WYNOSZĄCEJ NAWET DO 100 MM.

ZASADA: DETALE MOŻNA PODDAĆ OBRÓBCE NA 
DWÓCH ROZMIESZCZONYCH PIONOWO WRZECIONACH 
SZLIFIERSKICH – W OPTYMALNYM PUNKCIE OBROTU 
OSI C.

REZULTAT: PRODUKTYWNOŚĆ I PRECYZJA NA  
WYSOKIM POZIOMIE. NIEZRÓWNANY STOSUNEK  
CENY DO WYDAJNOŚCI W STYLU VOLLMER. 

VGrind 360E – 
WYDAJNOŚĆ DO KWADRATU

NARZĘDZIA ROTACYJNE  OBRÓBKA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH 
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VGrind 360E – KWINTESENCJA WYDAJNOŚCI I PRECYZJI

 OBRÓBKA WIELOPŁASZCZYZNOWA 

Dwa wrzeciona szlifujące rozmieszczone pionowo  
z zestawem ściernic w punkcie obrotu osi C. 
Zredukowane czasy obróbki zasadniczej dzięki  
krótszym drogom posuwu osi liniowych.

AUTOMATYZACJA DETALI 

Zintegrowana ładowarka pick-up do efektywnej 
obróbki nawet 40 detali.

2

5

NOWA KONCEPCJA ŚCIAN

Niezwykle stabilna, kompaktowa budowa  
zapewniająca optymalną dostępność i doskonałą 
widoczność dla operatora.

NUMROTOplus®

Sprawdzone oprogramowanie zapewniające  
intuicyjną obsługę z symulacją 3D detali oraz 
maszyn w kombinacji z kontrolą kolizji.

4

NOWOCZESNA KONCEPCJA  
PANELU STEROWANIA

Z regulacją wysokości, ekranem dotykowym  
o przekątnej 19” i optymalnym wglądem  
w przestrzenie do obróbki.

31
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Precyzja i wydajność – do kwadratu. VGrind 360E jako pierwsza 
szlifierka na świecie z dwoma wrzecionami szlifującymi umiesz-
czonymi pionowo wyznacza całkowicie nowe standardy.

/// Szlifierka 5-osiowa CNC z innowacyjną kinematyką.  
Krótkie drogi posuwu osi liniowych oraz zakresy obrotów 
zapewniają większą efektywność i dokładność produkcji

/// Dwa wrzeciona szlifujące umieszczone jedno nad drugim, 
w przypadku których zestaw ściernic znajduje się  
w punkcie obrotu osi C – zapewniają najwyższą precyzję 
rezultatów szlifowania 

//// VGrind 360E
 z nową i innowacyjną koncepcją maszyny

/// KONCEPCJA MASZYNY

NARZĘDZIA ROTACYJNE  OBRÓBKA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH 
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/// Innowacyjna koncepcja ścian o maksymalnej stabilności 
oraz wyjątkowej amortyzacji dzięki zastosowaniu betonu 
polimerowego

/// Pionowa orientacja wrzecion pozwala rozwiązać znany 
problem łożysk ustalających-swobodnych

/// Efektywna koncepcja chłodzenia silników i wrzecion  
zapewnia wyższą stabilność termiczną oraz długotrwałą 
produktywność i precyzję

/// Obydwa wrzeciona szlifujące mają możliwość  
wyposażenia w różne pakiety ściernic.

//// PUNKT OBROTU ZESTAWU ŚCIERNIC
 wypośrodkowanie w osi C

NARZĘDZIA ROTACYJNE  OBRÓBKA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH 
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//// PODTRZYMKA
 do ściśle dozowanego docisku podczas szlifowania narzędzi

/...// KONCEPCJA MASZYNY

OPCJONALNE SZCZEGÓŁY WYPOSAŻENIA

/// Zintegrowana ładowarka pick-up obsługująca nawet  
40 detali, w zależności od średnicy.

/// Skale liniowe: jeszcze wyższa precyzja dzięki definiowaniu 
pozycji osi

/// Stabilna, elastycznie regulowana podtrzymka  
z automatycznym skokiem zapewnia optymalny  
wynik szlifowania w przypadku dłuższych detali

/// System obmierzający ściernice: pomiar narzędzi  
i automatyczna kontrola zużycia wewnątrz maszyny

NARZĘDZIA ROTACYJNE  OBRÓBKA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH 
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Szlifierka VGrind 360E została zaprojektowana do ostrzenia 
oraz produkcji małoseryjnej wierteł i frezów z węglików spieka-
nych o zakresie średnicy do 100 mm.

//// OBRÓBKA WIERTEŁ Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH//// OBRÓBKA FREZÓW Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH

//// ROZMIARY I KSZTAŁTY
 do 100 mm średnicy w najróżniejszych geometriach

do 100 mm

Wzrastająca średnica

NARZĘDZIA ROTACYJNE  OBRÓBKA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH 
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/// KONCEPCJA OBSŁUGI

////  ERGONOMICZNA OBSŁUGA
 Elastycznie regulowany pod względem wysokości i przechylny panel sterowania, zmienne pokrętło wielofunkcyjne, optymalny wgląd w maszynę,  

łatwy dostęp do wrzecion szlifujących

Podczas projektowania VGrind 360E skoncentrowaliśmy się  
na wysokim poziomie użyteczności. Nowy panel sterowania 
VOLLMER jest ustawiony w ten sposób, by nie tylko wyświetlacz 
LCD, lecz także obszar roboczy był stale w zasięgu wzroku.  
Obsługa przy użyciu ekranu dotykowego lub klawiatury jest  
łatwa, intuicyjna i precyzyjna. 

Jeszcze wyższą elastyczność zapewnia nowe pokrętło wielofunk-
cyjne: Można je ustawić swobodnie na obudowie i służy do  
ustawiania pożądanej osi – niezależnie od panelu sterowania. 
Krótko: dobre pomysły do łatwej, intuicyjnej oraz precyzyjnej  
obsługi.

NARZĘDZIA ROTACYJNE  KONCEPCJA OBSŁUGI 



09

////  SPRAWDZONY SYSTEM OPROGRAMOWANIA
 NUMROTOplus®

Pełny obraz sytuacji: dzięki perfekcyjnej wizualizacji 3D  
narzędzia i maszyny. Kontrola kolizji zapewnia bezpieczeństwo 
maszyny w każdym momencie.

/// Projektowanie
/// Symulowanie
/// Monitorowanie
/// Produkowanie
/// Mierzenie
/// Ostrzenie
/// Dokumentowanie

W VOLLMER świadomie zdecydowano się na dopracowany  
system o ugruntowanej pozycji rynkowej. Ustrukturyzowany 
logicznie interfejs zapewnia intuicyjną obsługę. Sprawdzone 
systemy programowania zapewniają niezwykłą różnorodność 
produkcji i ostrzenia narzędzi. Przy tym można zmienić każdy 
szczegół poszczególnych narzędzi, a także dostosować go do 
indywidualnych preferencji. 

//// PROGRAMOWANIE
 narzędzi profilowych

/// OPROGRAMOWANIE NUMROTOplus®

NARZĘDZIA ROTACYJNE  KONCEPCJA OBSŁUGI 
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Zintegrowany z maszyną system ładowania pick-up umożliwia – 
w zależności od średnicy – mocowanie i szczególnie efektywną 
obróbkę nawet 40 detali. 

/// AUTOMATYZACJA

Niezależnie, czy chodzi o ostrzenie, czy też produkcję małoseryjną: 
dopracowana automatyzacja pomaga ukształtować proces  
obróbki precyzyjniej, szybciej i bezpieczniej.  

//// AUTOMATYZACJA DETALI
 Zintegrowana ładowarka pick-up obsługująca nawet 40 detali

NARZĘDZIA ROTACYJNE  AUTOMATYZACJA 
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//// WYMIARY MASZYNY
 VGrind 360E

Detal
Średnica zewnętrzna do 100 mm *
Długość detalu do 360 mm **

Narzędzie
Średnica ściernicy maks. 150 mm ***

Wrzeciona szlifujące  
(wrzeciona pasowe)

 

Standard Opcja
Prędkość obrotowa 6500 1/min 10 500 1/min
Moc napędowa 100 %  
czasu włączenia

5 kW 11 kW

Moc szczytowa 10 kW 23 kW
System mocowania wrzecion HSK50 **** HSK50 ****

Zakresy przemieszczania
Oś X1 350 mm
Oś Y1 450 mm
Oś Z1 500 mm
Oś A1 SK50

360°, 450 1/min 
opcjonalnie 1000 1/min

Oś C1 od +15° do -200° 

Moc przyłączeniowa ok. 18 kVA

Ciężar ok. 4900 kg netto

/// DANE TECHNICZNE

* Kinematyka maszyny umożliwia także większe średnice w zależności od wyposażenia.
** Od przedniej krawędzi nośnika detalu bez pomiaru kanału chłodzącego. 

*** Maks. 125 mm ze wspornikiem.
**** Nawet 3 ściernice na końcówkę wrzeciona.

Zastrzega się prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych, które służą postępowi technicznemu. 

NARZĘDZIA ROTACYJNE  AUTOMATYZACJA 
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VOLLMER WERKE Maschinenfabrik GmbH
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info@vollmer-group.com

VGrind 360E – PRZEGLĄD TWOICH NAJWAŻNIEJSZYCH KORZYŚCI:

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ
Optymalny stosunek ceny do wydajności dzięki  
skupieniu się na tym, co najważniejsze a także na  
efektywnej koncepcji maszyny. 
Opłacalna inwestycja. 

WIĘCEJ PRECYZJI
Innowacyjna kinematyka z obróbką wielopłaszczyznową 
zapewnia rezultaty najwyższej jakości. 
Wyróżnia się bezkompromisową dokładnością.

WIĘKSZY KOMFORT UŻYTKOWANIA
Dobra dostępność, ergonomiczny, zapewniający  
intuicyjną obsługę panel sterowania oraz sprawdzone  
oprogramowanie.
Warto ułatwić sobie pracę.

WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ
Efektywna obróbka narzędzi z węglików spiekanych  
o średnicy nawet 100 mm.
Dla precyzji w każdym możliwym formacie.
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