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ESPECIFICAÇÕESTORNO CNC TIPO GANG

Unit SD-32Y

mm

mm

mm

mm

mm

m/min

mm

-

kw

rpm

-

mm

kw

pcs

seg

kw 0.75

kw 0.75

kw 0.75

-

mm

mm

HP

L

HP

L

kva

mm

kg 1750Peso 1700

Capacidade do tanque hidráulico 20(85%)

Requisito de energia 10

Dimensões da máquina (LxWxH) 1850x1500x1700

Motor refrigerante 1/4

Capacidade do tanque de refrigerante 80(85%)

Motor hidráulico 1

Tipo de guia Linear guide way

Diâmetro da ferramenta de 

torneamento
16

Diâmetro da ferramenta de 

mandrilamento
Ø20

Motor de perfuração frontal -

Motor de perfuração cruzada -

Motor de eixo Y -

Motor do eixo X / Z 0.75

Número da estação de ferramenta 8

Tempo de indexação da torre 0.3

Velocidade do Spindle 50-6000

Chuck do Spindle 4"

Diâmetro do fuso esférico Ø25

0.005

Transmissão Belt

Potência do Spindle 3.7

Model SD-32

Máx. balançar sobre a cama 500

Máx. diâmetro de giro Ø100

Diâmetro do furo do fuso Ø32

Máx. comprimento de giro 100

Curso do eixo X / Z 200

Avanço rápido do eixo X / Z 15

Precisão de posicionamento

Porta Pinças Suporte de Ferramentas Torre hidráulica + Suporte de 
Ferramentas acionadas frontais

Braço Robótico Torre hidráulica + 3 
Suportes de Ferramentas

Torre hidráulica + Suporte
lateral com Ferramentas
frontais
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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.
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- Alimentador de barras - Coletor de névoa de óleo

- Transportador de cavaco
- Alta pressão

VEJA TAMBÉM

MANUTENÇÃO

SC series
• Refrigerante de corte
• Unidade de lubrificação central
• Ferramentas e caixa de ferramentas
• Pedal
• Manual de operações
• Manual de operação NC
• Manual de manutenção NC
• Mandril porta-pinças
• Interface Barfeeder
• Porta-ferramentas interno
• Suporte de ferramentas
• Trocador de calor 

Acessórios padrão Acessórios opcionais

• Placa de 4 polegadas e 3 castanhas
• Transportador de cavacos e carrinho
• Transportador de peças
• Coletor de peças
• Estabilizador de voltagem
• Transformador
• Alimentador de barra O Torno CNC compacto e Econômico

Consulte seu vendedor

Passagem de
Barras de 42mm
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