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Penny Gondek na targach DREMA 2017
Penny Gondek zaprasza zainteresowanych do zapoznanie się ofertą firmy KOHLBA-

CHER GmbH „na żywo” podczas targów DREMA w Poznaniu - hala nr 5, stoisko nr 60 

(sektor G).

Charakterystyka SHARK 200:
- centralne, elektryczne urządzenie do 

mocowania pił 

- bezpośredni napęd ściernicy 

- tarcza ścierna o średnicy 300 mm i 

trwałym profilu 

- ręczne dojeżdżanie do piersi i grzbie-

tu zęba 

- wbudowane urządzenie obciągające 

do ściernicy

 
 
Charakterystyka SHARK 
600G:
- sterowanie CNC Bosch Rexroth 

- centralne, elektryczne urządzenie do 

mocowania pił 

- bezpośredni napęd ściernicy 

Maszyny do obróbki drewna

Penny Gondek podejmuje współpracę z KOHLBACHER GmbH

W ostatnim czasie Penny Gondek podjął współpracę z nowym kontrahentem, tj. firmą KOHLBACHER GmbH z Bischofswiesen (Niem-

cy) - producentem pełnej palety maszyn do wyprawy pił trakowych i taśmowych. Niektóre z nich mogą być przezbrajane i wykorzy-

stywane także do pił tarczowych. Penny Gondek podczas targów DREMA 2017 zaprezentuje m.in. produkt marki KOHLBACHER - 

ostrzarkę do pił taśmowych model SHARK 200, a od października w salonie wystawienniczym w siedzibie firmy w Oleśnicy także 

ostrzarkę do pił trakowych model SHARK 600G.

Opr. (pk)

R E K L A M A

Dane techniczne ostrzarki do pił trakowych model SHARK 600G

Dane techniczne:

szerokość piły 60 - 180 mm

grubość piły 1,8 - 2,4 mm

podziałka zęba 10 - 60 mm

wysokość zęba 4 - 25 mm

kąt natarcia 8 - 38°

szybkość robocza 0 - 12 zębów/min

średnica tarczy ściernej 200 - 300 mm

grubość tarczy ściernej 8 - 15 mm

napęd ściernicy 2,8 kW

pompa wodna 100 l/min

Czy wiesz, że…?
Typoszereg maszyn marki KOHLBACHER obejmuje m.in.: ostrzarki, egalizatory oraz 

maszyny do wyrównywania powierzchni i prostowania pił, a także automaty do 

stellitowania.

Dane techniczne:

szerokość piły 50 - 150 mm

grubość piły 0,6 - 1,6 mm

podziałka zęba 25 - 60 mm

wysokość zęba 4 - 20 mm

kąt natarcia 8 - 34°

szybkość robocza 30 zębów/min

średnica tarczy ściernej 200 - 300 mm

grubość tarczy ściernej 8 - 15 mm

napęd ściernicy 1,4 kW

Dane techniczne ostrzarki do pił taśmowych model SHARK 200.

- tarcza ścierna o średnicy 300 mm i 

trwałym profilu 

- wbudowane urządzenie obciągające 

do ściernicy

Ostrzarka do pił trakowych - model SHARK 600G                                             
Fot. KOHLBACHER GmbH

Ostrzarka do pił taśmowych - model SHARK 200                            
Fot. KOHLBACHER GmbH
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