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G B A  2 0 3

Diâmetro da peça de trabalho
Comprimento de retificação máx. 
Comprimento de fixação 
Ângulo de oscilação
Número de ranhuras
Retificação de desbaste
Frequência máx.

Diâmetro de disco
Largura de disco
Acionamento de disco
Velocidade de corte máx.

Rotação da peça de trabalho

DADOS TÉCNICOS:

M3 (M1) – M25
190
28 - 200
-6 / +10
2 - 10
0 - 0,5
70

390 - 500
10 - 25
7,5
80

1.500

mm
mm

°

mm
Hz

mm
mm
kW
m/s

1/min

(reserva-se introduzir alterações técnicas)
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Com a GBA 203, os desenvolvedores da SMS conse-
guiram fazer um salto quântico! Pela primeira vez, as de-
mandas dos clientes por um ciclo de retificação de des-
baste flexível a uma disponibilidade significativamente 
aumentada da máquina puderam ser atendidas (em par-
ticular no que diz respeito à forma poligonal de formado-
res de rosca). Como os modelos anteriores da série GBA, 
trata-se de uma máquina de retificação de broca de rosca 
totalmente automática - agora com uma gama de trabal-
ho de até M25. O eixo-A recém-desenvolvido permite um 
ângulo de oscilação de -6° a +10° e também possibilita a 
fabricação de ferramentas com rosca para esquerda.

A base da máquina, projetada usando FEM, permite pro-
dutividade e precisão superior. A tecnologia do motor line-
ar moderna é usada pela primeira vez para o movimento 
de retificação de desbaste (a curva de elevação é dispen-
sada). Através do controle CNC, o curso é exatamente 
sincronizado com os demais eixos, permitindo veloci-
dades muito altas e frequências elevadas de retificação 
de desbaste. Em conjunto com a tecnologia de alta velo-
cidade usada nesta máquina, é garantida a produtividade 
máxima com tempos de ciclo muito curtos.

O disco abrasivo é automaticamente perfilado em ciclos 
programados. Através da utilização de conjuntos de rolos 
de perfil para roscas e chanfros, é possível retificar tanto 
a rosca como o chanfro em uma única fixação. O eixo W 
opcionalmente disponível permite o desbaste flexível de 
2 eixos CNC da parte de corte por meio de rolos de for-
mação de diamante.

Equipada com várias estações de paletes (peças maté-
rias-primas/peças acabadas), o sistema de manejo in-
tegrado permite tempos muito curtos de troca de peças 
usando um robô de 6 eixos FANUC. A máquina está equi-
pada com a tecnologia mais recente de acionamento e 
controle (servo-acionamento digital: Siemens, sistemas de 
comprimentos de precisão e sistemas medição de ângulo: 
Heidenhain). O controle CNC (Siemens 840D sl) pode ser 
programado muito facilmente - graças à interface de utiliz-
ador da SMS (HMI) específica de peça - pelo usuário na 
caixa de diálogo e permite tempos de preparação curtos.

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

Eixo W para desbaste flexível 
(rolos de formação de diamante)
Retificação de ferramentas de metal duro

Pacote M1: Esta opção permite que a retificação de fer-
ramentas roscadas a partir de M1 por meio do disco de 
retificação de dente único (com formadores de rosca com 
correção de elevação)

Elevação p: 1,0 mm
Comprimento de rosca: 10,0 mm
Número de ranhuras para aparas: 3 (espirais)
Ângulo de ranhuras para aparas: 40°
Ângulo de chanfro: 16°
Tempo de ciclo: 37 sec. (rosca + chanfro)

Carrinho porta-peças:                                               Eixo Z
Acionamento da peça de trabalho:                          Eixo C
Suporte de retificação:                                              Eixo X
Unidade de retificação de desbaste (motor linear):  Eixo X2                                                       
Eixo de retificação radial:  Eixo A                                                 
Eixo de retificação axial (opcional):  Eixo V  
 Eixo W

A máquina está equipada com, no máx., 7 eixos CNC:
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Exemplo de processamento: Broca de rosca (ISO) M6


