Pentru a obține o piesă perfectă, este foarte
importantă calitatea suprafeței și a muchiilor.

GSS

oferă

servicii

de

debavurare,

rotunjirea

muchiilor, netezirea suprafeței și aspect tip oglindă

Finisarea cu disc
Procesul de superfinisare în care discul de
la baza cuvei de lucru antrenează piesele și
granulele abrazive intr-o rotație centrifugală.
Rezultatele finisării sunt cu până la 20 de ori mai
eficiente decât rezultatele obținute în mașinile
convenționale cu vibrații.

Mașinile din seria CF

sunt potrivite pentru piesele mici. Acestea sunt finisate în cantități

mari. În cuva de procesare se pot prelucra atât bijuterii cât și piese debitate, găurite, frezate sau ștanțate.
Mașinile CF sunt bazate pe principiul de finisare cu disc și sunt create pentru procesarea uscată, umedă
sau cu ulei.

Atuuri

Mașinile din seria ECO– MAXI

−

Procesare rapidă, fiabilă și productivă,

−

Gamă largă de aplicații, de la debavurare
pâna la finisarea tip oglindă,

−

De 20 de ori mai eficiente decât mașinile
convenționale cu vibrații

−

Materiale de prelucrat: oțel, inox, titan,
aluminiu, cupru, alamă, plastic, silicon.

(magnetic, umed, uscat): totul integrat

intr-o unitate modulară pentru toate cele trei tipuri de procesare sau model dedicat
pentru fiecare proces în parte. Conceptul modular le face ideale pentru producția în
serie la scară mică.

Lustruire matrițe pentru aparate auditive

Piața de desfacere
−

Industria bijuteriilor,

−

Industria medicală (matrițe pentru aparate auditive),

Domenii de aplicare
−

−

Îndepărtarea urmelor de slefuire,

Îmbunătățește suprafata echivalând
cu finisarea manuală.

Finisarea prin glisare
Procesul de superfinisare în care piesele
sunt prinse în suporți individuali care apoi sunt
introduse în cuva statică cu granule abrazive.
Acesta este un proces potrivit pentu piesele mari
și grele, piese unicat.

Mașinile DF

obțin rezultate foarte bune întru– un timp foarte de scurt. Rotunjire de precizie a

muchiilor, netezirea sau finisarea tip oglindă cu o calitate echivalentă celei obținute prin polișare
manuală. Aceste mașini economice și compacte pot finisa în special piesele din industria sculelor sau
industria medicală.

Lustruirea tip oglindă
Valori Ra până la 0,01 µm

Atuuri

Piața de desfacere
−

Industria fabricării sculelor așchietoare,

−

Industria medicală,

−

Industria farmaceutică.

−

Rotunjirea muchiilor sculelor de
(prelungește durta de viață a sculei),

−

Netezirea și polișarea (proprietăți de alunecare
mai bune, forțe la tăiere mai scăzute),

−

Eliminarea picăturilor din acoperirea sculei
(alunecare mai bună a șpanului),

−

Debavurarea sculei.

așchiere

este folosită în

Finisarea umedă se utilizează pentru

general pentru obținerea suprafețelor lucioase.
Miscarea generată în procesul de finisare crează
o forță de frecare între mediul abraziv uscat și
piesa de prelucrat. Aceasta duce la obținerea
suprafețelor lucioase.

debavurarea și netezirea suprafețelor, folosind
material abraziv din ceramică, porțelan sau plastic,
împreună cu un compus special.

Lustruirea pieselor din materiale ceramice și
plastice. Suprafețe foarte netede, lustruite, valoare
Ra (mai mică de 0,2 μm)

Debavurare, rotunjire muchiilor și netezirea suprafeței unui
arbore cu came, Ra 0,4 µm- RA 0,09 µm

Finisarea

uscată

Granule din plastic
Domeniul de aplicare: pentru rectificarea și
netezirea suprafețelor pieselor din material
neferoas

Granule lemnoase impregnate cu
pastă de lustruit
Domeniul de aplicare: pentru
lustruirea materialelor prețioase

Infinite Focus G4
Este un instrument metrologic care utilizează “FocusVariation” pentru a măsura forma și rugozitatea suprafețelor.
Tehnologia “Focus-Variation” combină adâncimea mică de
focalizare a unui sistem optic cu scanarea virtuală pentru a oferii
informații topografice din variația focalizării.

SEDIUL CENTRAL: Dihamului 140, Brasov, ROMANIA
TELEFON: +40 722 969 270
EMAIL: a.ungureanu@gssgroup.ro

Granule din ceramica
Domeniul de aplicare: pentru
rectificarea pieselor din aliaj de oțel

