
Automatyczna, 2-osiowa szlifierka do ostrzenia pił 
trakowych „na mokro”
Kompaktowa budowa, niewielka powierzchnia 
montażu, dowolnie programowany kształt zęba

GS4

SWISS PRECISION 

Realizacja wspólnych 
celów 
O efektywności ekonomicznej w nowoczesnej 
ostrzarni oraz zakładach produkcji pił decyduje jakość 
ostrzenia narzędzi. W dzisiejszych tartakach, punktach 
serwisowych oraz u producentów pił, bardzo wysokie 
wymogi stawiane są temu w jakim stanie sprawności 
utrzymywane są piły.

W firmie ISELI duży nacisk kładzie się na elastyczność 
działania oraz sprawny rozdział obowiązków. Odw-
rotna odpowiedź na potrzeby Klienta, nie jest tylko 
pisemną deklaracją, ale codziennym doświadczeniem 
i tym w co zaangażowani są pracownicy firmy ISELI. 
Z hasłem przewodnim „together on top” firma ISELI 
chce realizować wraz z Klientami wspólne cele. 

Produkty firmy ISELI uzyskują uznanie wśród Klientów 
ze względu na zastosowane w nich sprawne rozwiązania 
technologiczne oraz najwyższą ich funkcjonalność. W 
wielu przypadkach realizowane są rozwiązania w odpo-
wiedzi na indywidualne potrzeby Klienta. W firmie ISE-
LI widzimy konsekwentne wykorzystanie najnowszych 
technologii i trwałych, sprawdzonych komponentów w 
produkcji maszyn, których eksploatacja nie pochłania 
wysokich kosztów konserwacji i utrzymania. Maszyny 
f-y ISELI - Jakość, która się opłaca!

Dla sprawnego funkcjonowania produkcji, oferujemy 
niezawodne dostawy oryginalnych części zamien-
nych „made by ISELI”. W 95% części dostępne są na 
naszych magazynach.

Precyzja, ekonomia i  
innowacje
Firma Iseli należy do czołowych dostawców maszyn 
do ostrzenia i wyprawy pił taśmowych, trakowych 
oraz tarczowych. Maszyny produkowane są w 
siedzibie firmy w Schötz w Szwajcarii w oparciu o  
zaawansowaną wiedzę techniczną oraz ponad 70 
lat doświadczenia w branży.

Technologie dla pił taśmowych
Największy wybór opcji obróbki 
pił taśmowych na świecie. Oferta 
obejmująca od pełnych automatów,  po 
6-osiowe maszyny pozwala firmie ISELI 
odpowiedzieć na każde życzenie Klienta.

Technologie do pił tarczowych
Firma ISELI oferuje pierwszą na rynku 
światowym w pełni zautomatyzowaną 
ostrzarkę do pił tarczowych, która w 
jednym przejściu roboczym przepro-
wadza wszystkie etapy procesu ostrze-
nia – ostrzenie piersi, grzbietu oraz po-
wierzchni bocznej zęba. Iseli wyznacza 
w ten sposób nowe standardy dla pił tar-
czowych z węglikiem spiekanym.

Technologie dla pił trakowych
Od roku 2012 dzięki zastosowaniu nowej 
ostrzarki typ GS 4 wprowadzono nowe 
trendy. Możecie Państwo zoptymalizować 
swoje procesy produkcyjne z nowymi 
zdolnościami wytwórczymi, sprawnością 
i postępem.

Firma ISELI wraz z corocznymi nowościami i 
innowacjami wytycza nowe, ambitne cele.
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NOWOŚĆ

SZWAJCARSKA PRECYZJA



• maszyna o kompaktowej budowie z kompletną, 
zamykaną osłoną

• niewielka powierzchni montażu (szerokość maszyny to 
tylko 260 cm)

• możliwość zaprogramowania dowolnych kształtów i 
podziałek zęba

• możliwość wycinania zmiennej geometrii zębów (m.in. 
głęboki szlif)

• obsługa i programowanie bezpośrednio na panelu doty-
kowym

• nie stosuje się listwy zębatej
• stabilnie unieruchomiona piła ostrzona jest z najwyższą 

precyzją

• napęd na serwomotorze eliminuje konieczność przejaz-
dów kontrolnych

• w opcji dodatkowej, wyposażenie maszyny w sterowa-
ny numerycznie obciągacz, kształt ściernicy może być 
dowolnie programowany

• większa średnica ściernicy – do 350 mm
• z maszyną zintegrowana jest intensywna i wysokowydaj-

na instalacja odciągu mgły szlifierskiej
• opcjonalna możliwość wycinania zęba bezpośrednio z 

brzeszczotu piły
• obsługa zgodnie z najnowszymi przepisami CE  
• wyposażenie elektryczne zgodnie z normą IEC-60204-1

Zalety maszyny GS 4 – przegląd

Dane techniczne 

Zmiany konstrukcyjne zastrzeżone!

Wyposażenie specjalne na życzenie.

                      Certyfikat ISO 9001

Podziałka zęba 5 - 60 mm

Wysokość zęba do 35 mm

Kąt natarcia 0 - 25°

Kształt zęba dowolny

Średnica ściernicy 350 mm

Otwór ściernicy 32 mm

Prędkość obwodowa ściernicy max. 60 m/sek.

Szerokość ostrza do 180 mm

Długość uzębienia 1‘500 mm

Przyłącze elektryczne 400 V, 3 faz

Moc przyłączeniowa 3,0 kW, 3,0 A

Przyłącze powietrza 6 bar

Waga maszyny 1‘200 kg

Wysokość maszyny 165//cm

Wysokość przy otwartej osłonie 205 cm

Szerokość maszyny 260 cm

Opakowanie 380 x 140 x 190 cm 

Programy ostrzenia

Ostrzenie zębów o standardowym kształcie

Ostrzenie zębów „zimowych”

Ostrzenie zęba zmiennego normalnego i proporcjonalnego


