
Brusný automat Montana MAS 
2000GGBHT

Stroj MONTANA MAS 2000 GGBHT umožňuje tyto činnosti:

- Broušení skluznice na kameni

- Úhlování hrany z boku keramickými pásky

- Úhlování hrany ze spodu (tuning) speciálními kameny

„IDEÁLNÍ PRO ZÁKAZNICKÝ SERVIS I PŮJČOVNU“

 profesionální stroj pro střední servisní centra, půjčovny a sportovní obchody, vhodné pro 
lyžařské areály (ideální pro střední servisy s roční kapacitou cca. 700 - 3000 párů lyží)

 profesionální automat s 135mm širokým brusným kamenem (350×135×152mm) a agregáty 
pro komplexní úpravu hrany všech typů lyží 

 automatické přichycení jedné lyže posuvnou rampu
 moderní  vysoce  kvalitní  systém  finální  úpravy  plochy  skluznice  s  možností  nastavení 

podélné, příčné, kombinace podélné a příčné struktury (křížové) a variální struktury
 boční  úhlování  hrany  pomocí  dvou  agregátů  a  následný  odklon  a  leštění  spodní  hrany, 

ideálně provedený servis hrany v celé její délce včetně špičky – DŮLEŽITÉ pro carving.

Ovládání

 ovládání pomocí tlačítkového displeje 
 s pamětí na 35 brusných programů
 počítačem on-line řízený brusný program - změna parametrů za chodu



Uchycení lyže 

 automatický ustřeďovací systém před uchycením lyží 
 uchycení pomocí vakuových hlav
 součástí stroje je podavač na pět párů lyží

Broušení plochy skluznice

 automatický přepočet brusné rychlosti kamene s ohledem na aktuální průměr kamene (řezná 
rychlost kamene 8-32m/s)

 variabilní rychlost kamene v rozmezí 300-1900 otáček/min
 variabilní rychlost posuvu 5-30m/min
 možnost individuální regulace tlaku přítlaku

Možnost nastavení tlakové křivky pro různé druhy lyží pomocí proporcionálního 
ventilu. Rozdělení tlakové křivky na deset bodů.



Úhlování boční hrany

 paralelní  čelisti  dvou  agregátů  s  keramickým  brusným  páskem  vedeným  po  výkyvných 
keramických destičkách pro kopírování lyže  po celé délce hrany

 plošné broušení hrany pomocí kluzných keramických podložek
 jednoduché nastavení bočního úhlu 87-89°
 možnost nastavení tlakové křivky pro boční broušení
 automatická kontrola spínacího času pro boční broušení v závislosti na měření délky lyže 

 

Tuning spodní hrany

 paralelní kombinace 2 tuning. kamenů s elektrickým pohonem orovnávání
 konstantní úhel nastavení 0,5° tuning (odklon)
 možnost nastavení přítlaku 
 broušení probíhá vrcholem kamene, umožňuje broušení v celé délce lyže

 



Možnosti:

 Automatický filtrační systém 

- chladící vodní okruh, zásobník 200l s vodními čerpadly

- filtrování brusného odpadu přes filtrační gázu (role 100m) 

- automatická výměna dle stupně zanešení - řízeno senzorem

- nízká pracovní hlučnost

 Systém variálních struktur

Technická data

Příkon: max. 10kW

Napájení: 3× 400V 50/60Hz

Proud: 35A

Chladící vodní okruh
s tlakovým čerpadlem:

200l

Hmotnost: 1.600kg vč. nádrže
s chladící kapalinou
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