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- Acessórios

*Trocador de ferramentas tipo Arm 
com 24 posições 
*Fuso de esfera e guias lineares 
(PMI TAIWAN)
*Chiller de óleo
*Sopro de ar no fuso
*Trocador de calor
*Skimmer
*Transportador de cavacos tipo
parafuso
*Rosqueamento rígido
*Sistema de refrigeração completo
*Pistola de ar
*Sistema de lubrificação automática

- Opcional

*Refrigeração através do Spindle
*Fluxo refrigerante de alto volume
*4º eixo
*Ar condicionado
*Transportador de cavacos com carrinho 
de cavacos
*Apalpador de ferramentas 
*Apalpador de peça de trabalho
*M30 desligamento automático
*Fuso de esfera e guias lineares 
(THK)

Dimensões da Mesa mm 1000x500

Ranhuras T na Mesa: Número * Largura * 

Distância entre Centros
mm 5x18x100

Carga Máxima Admissível sobre a Mesa kg 500

Distância do Centro do Spindle até a Coluna mm 623

Distância da Face do Spindle até a Face da Mesa mm 120 -720

Curso nos eixos  X, Y, Z mm 820/550/600

Tipo de Guias nos eixos X, Y, Z - Guias Roletadas

Avanço Rápido nos Eixos X, Y, Z m/min 48/48/48

Potência do Spindle Kw 7.5/11

Faixa de rotação do Spindle rpm
12000                                                        

Direct Drive

Padrão do Cone do Spindle kg BT40

Peso Máximo da Ferramenta mm 8

Máximo Diâmetro da Ferramenta                          

com e sem Adajcente
seg Ø 78/ Ø155

Precisão de Posicionamento nos Eixos X, Y, Z mm 0.008

CNC  - Marca e Modelo - Mitsubishi M80B

Dimensões da Máquina (Comprimento x 

Largura x Altura)
mm 2280x3160x2818

Peso da Máquina kg 5800

Especificações VDM856Unid



1 2

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

43

Imagens

Opcionais

- Transportador de cavaco - 4º eixo

- 4º e 5º eixo- Apalpador para 
medição e 
alinhamento 
de peças.

- Presseter

- Lubrificação
Centralizada

- Pistola de
L i m p e z a

- Alta pressão
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