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Z hlediska volby technologie je prvotní otázkou požadována kvalita výsledného výrobku. Mnozí zákazníci požadují 
„pouze“ odjehlení či sražení hrany. Jiní přebroušení pohledových ploch nebo odstranění oxidů z řezných ploch. 
Nalezené  řešení,  ve formě nákupu stroje firmy COSTA, k odstranění oxidů z řezných ploch a tím zajištění 
trvalého a kvalitního lakování bez následného nebezpečí odlupování, je často tím nejlepším krokem. Mezi velké 
přednosti dodávaných  strojů patří plně automatické seřizování jednotlivých pracovních jednotek. Každou 
pracovní jednotku je možné nezávisle zapínat/vypínat, měnit rychlosti jednotlivých pohybů apod. Konkurenční 
výhodou našich strojů je velmi přesné seřizování tloušťky obrobku a hlavně plně automatické seřízení stroje v 
závislosti na různých zrnitostech brusných pásů. Na dotykové obrazovce se „pouze“ označí typ brusného pásu 
a stroj automaticky nastaví správnou výšku pracovních jednotek nad obrobkem. Velký důraz je kladen na obsluhu 
stroje a to jak z hlediska bezpečnosti, tak i z hlediska jednoduchosti obsluhy. Všechny jednotky jsou osazeny 
kotoučovou brzdou, která v případě poruchy nebo otevření servisních dveří  ihned zastaví všechny jednotky. 
Velmi rychlá je i výměna jednotlivých nástrojů a brusných pásů. Díky minimalizovaným pracovním oblastem a 
vakuovému systému pro přidržování obrobků je možno zpracovávat i velmi malé díly.

Sp-Tech, s.r.o. zajišťuje testy  výrobků našich zákazníků a pomáhá s řešením technologie a návrhu správné 
konfigurace stroje!!

Hlavní výhody našich strojů

Sp-Tech, s.r.o. je exkluzivní dodavatel brousicích a odjehlovacích strojů 
italské firmy COSTA. Firma COSTA je jeden z největších dodavatelů této 
technologie s roční produkcí cca  500 kusů.  

Stroje jsou technologicky určeny pro následné zpracování výrobků  z tabulí 
plechu a zajišťují:

● odjehlení popř. sražení hrany po předchozí operaci  (např. řezání 
laserem nebo plazmou)

● odjehlení a následné přebroušení nebo vyleštění povrchu součástí 
● odstranění černé oxidační vrstvy na řezu  a to až do tloušťky 16 mm 

(zajištění dobré přilnavosti barvy bez nebezpečí jejího následného 
odlupování)

V nabídce jsou jak jednoduché stroje pro zpracování menších dílů,  tak i 
stroje pro zpracování velkých objemů a formátů. Dodávky jsou vysoce 
modulární, což umožňuje velmi efektivně a přesně plnit požadavky 
zákazníka. 
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● Modulární systém – navržení stroje přesně podle potřeb výroby u 
zákazníka

● Vysoká kvalita a stejnoměrné odjehlení všech hran na výrobku
● Odstranění okujové vrstvy po pálení laserem z řezné hrany
● Zpracování i velmi malých obrobků
● Odjehlování plechů s folií
● Plně automatické seřizování stroje na základě zrnitosti brusného pásu
● Vysoká bezpečnost - kotoučové brzdy na pracovních jednotkách
● Broušení, odjehlování, finišování a odstranění oxidů řezných hran na 

jednom stroji
● Velmi rychlá výměna pracovních nástrojů
● Velmi tuhý rám stroje
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Odjehlovací a brousící stroje COSTA


