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DMC SYSTEM T – průmyslová širokopásová bruska 

                                                             

 

SYSTEM T  je modelem automatické egalizační brusky určeným především do průmyslových 

provozů, kde je požadována vysoká kvalita, všestranné použití a strukturování povrchů. 

Bruska nabízí širokou škálu typů broušení: kalibrace (masiv, DTD, MDF, spárovka), 

mezioperační broušení (broušení základových laků a dýhovaných polotovarů), finální 

broušení (laky s vysokým leskem) a možnost zařazení několika speciálních agregátů pro 

reliéfní dokončování povrchů. Stroj lze konfiguračně zcela přizpůsobit požadavkům 

zákazníka. Osadit lze až 10 podélných vnitřních jednotek + příčné brusné jednotky na vstupu 

a výstupu stroje.  

            Základní pracovní šířka je 1.350mm (na přání 1.650mm). Délky brusných pásu 

podélných jednotek jsou až 3250mm pro prodloužení jejich životnosti. Agregáty kterými lze 

stroj vybavit: hoblovací kalibrační válec, kalibrační/brousící válec v ocelovém nebo 

pogumovaném provedení s max. průměrem 400 mm, elektronická dělená patka (i ve verzi 

s podběhovým pásem), vnitřní příčná brusná jednotka (délka pásu až 5194mm), externí 

příčná jednotka s pásem o délce až 9500mm, příčný pilový pás pro „katrovací“ efekt, 

frézovací hlava s profilovými noži a řízeným bočním/vertikálním pohybem pro vytvoření 

reliéfu (např. vlnkování), kartáčovací válec, orbitální vertikální kartáčovací jednotka, leštící 

válec, podélná drásací jednotka, strukturování povrchu otvory po červotoči. Zajímavým 

konstrukčním řešením je možnost vysouvání  některých pracovních jednotek do boku vně 

stroje pro usnadnění výměny pásů, kartáčů či profilových nožů. 

Superdokončovací a  příčná jednotka jsou vybaveny podběhovým pásem a elektronickou 

dělenou patkou se segmenty o šířce 32 nebo 16 mm. Patentované provedení elektronické 

patky typu EPICS s dvojčinnými pneumatickými písty zaručuje perfektní kvalitu broušení díky 

možnosti přesného nastavení flexibility patky z ovládacího panelu. Elektronická patka je 

určená pro velmi jemné broušení při nízkých oběhových rychlostech pásu (rozsah nastavení 

1-18 m/s). 

Pro lepší vedení a stabilitu opracovávaných dílců slouží systém podtlakového stolu s 

děrovaným podávacím pásem. Generátor podtlaku je umístěn uvnitř základu stroje. Dále lze 

také podtlakový stůl vybavit tzv. „plovoucími dělenými stoly“, které jsou schopny 

kompenzovat rozdílnou tloušťku jednotlivých dílců. 

Ovládání stroje je snadné a rychlé díky elektronickému programátoru HYDRA s LCD 

barevným dotykovým displejem o úhlopříčce 26 cm, kde jsou intuitivně a přehledně 

zobrazeny všechny potřebné funkce pro kompletní řízení stroje. Na displeji se mimo jiné 

zobrazuje záznam o pracovním hodinách, histogram opotřebení brusných pásů či 

diagnostická hlášení. 

 


