
Niewłaściwa eksploatacja pił 
trakowych – a do takiej zaliczyć 
trzeba również pracę narzędziem, 
które jest tępe – nie tylko nega-
tywnie wpływa na jakość obra-
bianego materiału. W ten sposób 
skraca się też czas przydatności 
samego narzędzia, a i sama 
praca z nim dostarcza w takiej 
sytuacji niemało komplikacji. 
Nic dziwnego, że coraz więcej 
przedsiębiorstw, które zajmują 
się przecieraniem drewna, podej-
muje decyzję o zakupie ostrzarki 
do pił trakowych. Eliminuje to ko-
nieczność oddawania narzędzi do 
ponownego ostrzenia, pozwala-
jąc naostrzyć tępą piłę w dowol-
nym momencie i natychmiast, 
gdy zachodzi taka potrzeba.

Urządzeniem, które ma 
świetny stosunek jakości do 

Ostrzenie pił trakowych
Jest kwestią oczywistą, że w toku eksploatacji piły tracą ostrość. Ich ponowne 
naostrzenie – wbrew pozorom – nie jest prostą sprawą, bo wymaga zarówno 
umiejętności, jak i dobrego sprzętu. Znajdziemy go m.in. w ofercie firmy Penny 
Gondek, która oferuje ostrzarkę do pił trakowych Shark 600 G.

ceny, jest ostrzarka Shark 600 
G, którą można nabyć za pośred-
nictwem firmy Penny Gondek. 
Ponieważ maszyna gwarantuje 
także niskie koszty utrzymania, 
konserwacji czy ewentualnych 
napraw, a zarazem wyróżnia ją 
wyjątkowa trwałość i żywotność, 
jej zakup opłaca się zarówno bar-
dzo dużym zakładom, jak i tym 
mniejszym, w których wydatek 
zamortyzuje się równie szybko.

Do 12 zębów  
na minutę

Ostrzarka do pił trakowych 
Shark 600 G umożliwia ostrze-
nie pił trakowych na mokro, przy 
czym obsługa i serwis maszy-
ny są bardzo proste i przyjazne 
dla operatora. Urządzenie jest 
wyposażone w tarczę ostrzącą 

o średnicy 200-300 mm i gru-
bości 8-15 mm, o długiej żywot-
ności i trwałym profilu. Ściernica 
wyposażona jest w napęd bez-
pośredni o mocy 2,8 kW. Tarcza 
nie nagrzewa się dzięki chło-
dzeniu wodą (pompa 100 l/min) 
i pozwala na ostrzenie pił o sze-
rokości w zakresie 60-180 mm 
i grubości 1,8-2,4 mm. Stabilność 
narzędzia w trakcie obróbki, a co 
za tym idzie – pewne, profesjo-
nalne ostrzenie z prędkością do 
12 zębów na minutę zapewnia 

centralne, elektryczne urządze-
nie do mocowania pił. Wysokość 
ostrzonych zębów może wynosić 
od 4 do 25 mm, a kąt natarcia 
wynosi 8-38°.

Atutem ostrzarki jest też 
sterowanie CNC Bosch Rexroth, 
rozwiązanie sprawdzone i cenio-
ne przez użytkowników na całym 
świecie. Shark 600 G posiada po-
nadto wbudowane urządzenie ob-
ciągające do ściernicy.                 

  |  Penny Gondek

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.

Ostrzarka do pił trakowych 
Shark 600 G.
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