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S M

Diâmetro da peça 
Comprimento de fixação 
Comprimento de medição máx.
Apalpador de medição axial máx.
Apalpador de medição radial máx.

MEDIDAS (padrão):

Retificação de alívio nos flancos:  
(machos)

Retificação de alívio no diâmetro 
exterior: 
(machos) 

Retificação de alívio no chanfro:  
(machos)

DADOS TÉCNICOS:

M3 – M80
30 – 300
50
+/-2
4

mm
mm
mm
mm

(reserva-se introduzir alterações técnicas)
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A máquina de medição CNC do tipo SM50 faz o contro-
le de geometria da qualidade de retificação de machos 
de corte e de laminação no mais alto nível. A máquina 
está equipada para fornecer uma representação gráfica 
e avaliação numérica da retificação do alívio em machos. 
Além disso, as medições de formas livres também são 
possíveis - como por ex. de formas poligonais.

As guias e o cabeçote móvel foram montados sobre uma 
chapa de pedra de granito-duro. O Apalpador (TESA), que 
pode ser montado a 90º, permite medições radiais e axiais 
sem troca do mesmo. 

O uso das mais novas tecnologias resultou em um equi-
pamento de medição que combina alta precisa e facilida-
de de uso excepcional. Na maioria dos casos a peça pode 
ser fixa usando os componentes da retificadora utilizada; 
tempos de setup são economizados. 

A máquina está equipada com a tecnologia mais recen-
te de acionamento e controle (servo-acionamento digital: 
Siemens, sistemas de medição de comprimento de pre-
cisão: Heidenhain). O controle CNC (Siemens 840D sl) 
pode ser programado facilmente graças à interface de 
operação da SMS (HMI).

A interface de programação (HMI) é baseada em sua 
compilação nas nossas máquinas retificadoras-machos e 
orientam o usuário passo a passo, desde a introdução de 
dados, até o protocolo de medição acabado.

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

Tarefas especiais de medição (medição de formas poli-
gonais e inclinação no molde)

Outras opções a pedido

Corrediças do botão de medição radial  (eixo X)
Corrediças do botão de medição axial  (eixo Z)
Acionamento da peça  (eixo C)

Saida detela: medição passo de rosxa

A máquina está equipada com 3 eixos CNC:


