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- Acessórios

*Torre hidráulica de 8 posições
*Rolamento do Spindle e dos fusos (NSK)
*Fuso de esferas e guias lineares THK
*Placa hidráulica sem furo de passagem
*Contra Ponto Hidraúlico
*Trocador de calor
*Transportador de cavacos
*Sistema de lubrificação automática

- Opcional

*Siemens 828Dsl/ GSK 988T
*Torre servo elétrica
*Bomba para refrigeração com alta vazão
*Preseter Metral ou Renishaw
*Ar condicionado
*Placa hidráulica com furo de passagem
*Alimentador de barras e Coletor de peças
*Ponta rotativa para o contra ponto
*Porta automática
*Travamento da porta
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UnidEspecificações

2850X2920X1760                                      (transp 

cavacos traseiro)                4150X1620X1760                                      

(transp cavacos lateral)

25×25

0.45/1.2 (0.45/1.45 12)

460

20/24

0 ~5000

Hidráulica 8 (opc 12)

11/15

165/500

Ø 300

Ø80

Guias lineares

CLS-20

130

4

0.011/0.011

0.004/0.004

FANUC Oi-TF(5)

Dimensões da máquina                                                       

(comprimento x largura x altura)

Peso da Máquina

Avanço de Corte Programável

Tipo da Torre e Número de Posições

Potência do Spindle

Diâmetro do furo do Spindle

Diâmetro de passagem de barra

Curso máx. nos eixos X/Z

4000

Ø440

Ø260

Precisão de posicionamento – eixo X/Z

Precisão de repetibilidade – eixo X/Z

CNC

Diâmetro da ponta do contraponto

Curso da manga do contraponto

Cone da manga do contraponto

Encaixe da ferramenta

Tempo de Ingexação (adjacente/total)

Curso máx. do contraponto

Avanço rápido dos eixos X e Z

Máx. comprimento usinável

Tipo de guias

Dimensões da placa

Cone do Spindle

Velocidade do Spindle

Máx. volteio sobre o barramento

Máx. diâmetro 

torneável
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Seguir as instruções de Manutenção Periódica da máquina, melhora a conservação da máquina e 

aumenta a expectativa de vida da máquina, elimina a substituição prematura de componentes de 

desgaste da máquina, reduz custos de manutenção em relação ao regime de quebra para reparar 

as avarias.

Entre em contato e agende sua avaliação.

Consulte nosso catálogo geral
e veja mais opções DMTG 

Serviços de Manutenção

4

Imagens

Opcionais

- Alimentador de barras- Transportador de cavaco - Presseter
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