
MULTIVIBRATOR MV

TROWAL  GLIJSLIJPTECHNIEK 
MV-Multivibrator

UNIVERSEEL EN EFFICIËNT

Trowal MV-Multivibratoren zijn bijzonder goed geschikt voor het fijnslijpen en polijsten van moeilijk 

te bewerken onderdeel-contouren. Dit type machine onderscheidt zich door een hoge reproduceer-

baarheid en geeft een gelijkmatig slijpbeeld van de te bewerken onderdelen. Perfecte oppervlaktes 

zelfs in de hoeken en bij complexe vormen, of bij moeilijk toegankelijke plaatsen worden door een 

hoogwaardige en nauwkeurige bewerking bereikt.

HET FIJNSLIJPEN AAN BINNENZIJDE VAN HOOGWAARDIGE ONDERDELEN

Het te bewerken onderdeel wordt door een opspanning op de bodem van het bewerkingscomparti-

ment gefixeerd. Vervolgens wordt deze trilbak al naar gelang het proces gevuld. 

Onze multivibratoren hebben drie high-speed onbalansaandrijvingen, die van positie en draairichting 

te veranderen zijn. Zo kunnen extreem kleine trillingsamplitudes worden gegenereerd, zodat uw on-

derdeel een hoge oppervlaktekwaliteit krijgt, zelfs op moeilijk toegankelijke plaatsen. Hierblij blijven 

de contouren van het onderdeel behouden.

WE IMPROVE SURFACES
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PROCESMEDIA

Optimale bewerkingsresultaten worden bereikt door 

de juiste combinatie van Trowal chips en compounds. 

Deze worden door ons naar uw wens nauwkeurig 

afgestemd en ingezet.

ONBALANSMOTOREN 

Op het bewerkingscompartiment zijn drie onbalans-

motoren aangebracht die op het speciale bewerkings-

proces kunnen worden ingesteld, zodat een optimaal 

resultaat binnen een gelijktijdige economische bewer-

kingstijd wordt bereikt                                                                                       

ONDERDELENOPSPANNING

Voor een eenvoudige handling van onderdelen zijn twee verschillende 

spansystemen beschikbaar. Bij het mechanisch spansysteem wordt de 

inrichting speciaal voor te bewerken onderdeel vervaardigd. Bij het elec-

tromagnetische spansysteem wordt d.m.v. een magneetplaat het onder-

deel snel een en eenvoudig op de bodem van de trilbak vastgezet.

 Mechanisch spansysteem (zie hier bevestigde implantaten)

Instelbare onbalansmotor                                                   

Drie onbalansmotoren                                                               Electromagnetisch spansysteem



BIJZONDERE TOEPASSINGEN 

• Vergladden van smeedvormen

• Polijsten van spuitgietvormen

• Ontbramen van complexe bouwdelen (binnen en buiten)

• Slijpen en polijsten van implantaten

• Vergladden van turbineschoepen

• Bewerken en reviseren van gebruikt gereedschap

• Slijpen en polijsten van velgen

• en veel meer

Complex onderdeel uit de vliegtuigindustrie

VOORDELEN MV-MULTIVIBRATOREN

• Gelijkmatige en reproduceerbare bewerkings-

 kwaliteit van het slijp- en polijstresultaat

• Totaal homogeen en gelijkmatig slijpbeeld

• Geen beschadiging van onderdelen

• Behoud van moeilijke onderdeelcontouren

• Geschikt voor 24 uurs-bedrijf

Voorgeslepen en gepolijst knie-implantaat

Gereinigde en voorbewerkte smeedvorm  Compressorrad



 

MV 21 MV 25 MV 32

A 1.250 1.480 1.910

B 1.040 1.150 1.560

C 1.118 1.400 1.560

D 850 900 1.145

E 616 750 1.000

F 470 600 750

G (ca.) 612 700 700

 
Maten (in mm)

 

MV 21 MV 25 MV 32

Gewicht ledig (kg) ca. 895 ca. 1.145 ca. 3.330

Vermogen (kVA) 3,5 5,0 13,0

Vulling keramische chips (kg) 230 470 950

Vulling kunststof chips (kg) 150 310 630

Max. aantal liters onderdelen (l) 130 260 530

Max. onderdelenafmeting* (mm) ca. 570 ca. 700 ca. 950

Max. toerental** 3.000 3.000 3.000

 
*Diagonaal gemeten
**Variabel instelbaar d.m.v. een frequentieregelaar

MV 21/25 MV 32
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