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A retificadora CNC do tipo HSS foi projetada para retificação 
de precisão de todos os tipos de caracóis, bombas de pa-
rafusos, parafusos de extrusão e roscas de precisão semel-
hantes. A construção de base altamente estável permite 
produtividade a precisão. A máquina também é adequada 
para pré-retificação dos sólidos maciços (antes do trata-
mento térmico). Base da máquina: Máquina de retificação 
de engrenagens Klingelnberg tipo HSS350.

A máquina está equipada com a tecnologia mais recente 
de acionamento e controle (servo-acionamento digital: Sie-
mens). O controle CNC (Siemens 840D sl) pode ser pro-
gramado facilmente graças à interface de programação da 
SMS (HMI) e permite redução dos tempos de preparação.

A utilização das mais recentes tecnologias de dressamento 
CNC em conjunto com um software de cálculo de perfil po-
deroso permite flexibilidade e precisão, de modo que quase 
todos os perfis retificáveis possam ser transferidos com ma-
ior precisão ao rebolo.

A máquina é particularmente adequada para a retificação 
de caracóis com uma ou mais entradas, com todos os perfis 
padrão conhecidos de acordo com a norma DIN como ZI, 
ZK, ZA, ZN e ZC assim como com perfis especiais. As pre-
cisões atingíveis estão no intervalo de 3 - 6 de acordo com 
a DIN 3962. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opções disponíveis:

I N F O R M A Ç Ó E S  S O B R E  O  P R O D U T O

Vários dispositivos de dressamento e perfilagem

Motor retificador com potência de acionamento 
aumentada(42 kW)

Unidade de indexação

Acionamento da peça:  (eixo C)
Corrediças da peça:  (eixo Z)
Suporte de retificação:  (eixo X)
Eixo de oscilação opcional:  (eixo A)
Eixo de dressamento radial:  (eixo V)
Eixo de dressamento axial:  (eixo W)

A máquina está equipada com, no máx., 6 eixos CNC:

Numero de marchas: 5
Comprimento: 30 mm
Diamentro: 40 mm
Passo (aclive): 7,5 mm
Tempo de ciclo: 3,8 min

Exemplo de processamentos: Rolo maiores


