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

As máquinas CNC da série HDM e HDM-S (versão reforça-
da do tipo HDM) são máquinas especiais exclusivamente 
disponíveis através da SMS, projetadas especialmente para 
torneamento de ferfil do alívio fresas caracol, cortadoras em 
cremalheira e “fir tree cutters” em material maciço ou em ma-
terial pré-desbastado. Devido à sua construção com base 
estável, as máquinas permitem uma produtividade e pre-
cisão elevadas.

Opções disponíveis:
Tornear por linhas: Software para tornear fresas de 
forma e fresas de passo. etc. linha por linha

Adaptadores especiais para ferramentas rotativas inter-
cambiáveis

The CNC-hob relieving lathes of the types HDM & HDM-S 
(reinforced version of the type HDM) are special machines 
available exclusively from SMS that are designed in parti-
cular for profile relief turning of gear hob, rack cutters and 
christmas tree cutters and similar tools from solid material or 
pre-machined material. Due to their stable basic structure, 
the machines enable very high productivity and accuracy.

Available options:

Acionamento da peça: (eixo C)
Suporte longitudinal: (eixo Z)
Curso e corrediças de fechamento:  (eixo X)

A máquina está equipada com 3 eixos CNC:

Line turning: Software for line turning of form cutters, 
hobs, etc.

Special retainers for replaceable lathe tools

Workpiece drive:  (C-axis)
Axial support:  (Z-axis)
Lift and infeed slide:  (X-axis)

The machine is equipped with 3 CNC axes:

Módulo: 2 mm
Comprimento: 130,0 mm
Diametro: 90 mm
Numero de marchas: 1
Exploraço por galeria: 12
Tempo de ciclo: 19 min

Exemplo de processamento HDM: Fresa tipo caracol Machining example HDM: Relief turning of Hob
Module: 2 mm
Lenght: 130,0 mm
Diameter: 90 mm
Number of starts: 1
Number of flutes: 12
Cycletime: 19 min



The HDM is equipped with the latest drive and control techno-
logy (digital servo drives: Bosch-Rexroth). Thanks to the work-
piece-specific user interface by SMS (HMI), the CNC control 
system (Bosch Rexroth MTX) can easily be programmed by 
the operator in the dialogue system and allows for short setup 
times. The use of a linear motor drive for the radial support that 
executes the lifting movement as well as the infeed (patented), 
stroke frequencies of up to 15 strokes per second (depending on 
hob geometry) can be achieved. As a result, users can for the first 
time avail of a CNC relieving lathe with unmatched productivity. 

The HDM-S is equipped with the latest drive and control tech-
nology (digital servo drives: Bosch-Rexroth). Thanks to the 
workpiece-specific user interface by SMS (HMI), the CNC con-
trol system (Bosch-Rexroth-MTX) can easily be programmed 
by the operator in the dialogue system and allows for short 
setup times.

Differences between the standard HDM and the HDM-S:

The HDM-S version uses a hydrostatic lead screw for the 
X-axis. In addition, both the X-axis as well as the C-axis are 
supported by in hydrostatic bearings 

The use of hydrostatic round and axial guides results in a ma-
chine that is optimized in terms of vibration performance. Wear 
at the bearings is avoided. As a result, hobs with module up to 
16 mm (geometry-dependent up to modulus 20) can be relief 
turned and the maximum workpiece diameter can be increa-
sed to 310 mm

The construction of the HDM-S therefore makes it particularly 
suitable for relief turning large-module hobs with higher levels 
of removal during machining. The optional coolant arrange-
ment conveys a cooling facility with chip conveyor as well as 
magnetic separator.

A HDM está equipada com a tecnologia mais recente 
de acionamento e controle (servo-acionamento digital: 
Bosch-Rexroth). O controle CNC (Bosch Rexroth MTX) 
pode ser programado facilmente graças à interface de 
operação da SMS (HMI) e permite tempos de preparação 
breves. Ao utilizar um motor linear como acionamento do 
suporte radial, que executa o a elevação e o avanço radial 
(patenteado), a frequência pode ser de até 15 cursos por 
segundo (de acordo com a geometria de hob). Assim, é a 
primeira vez que ao usuário é disponibilizada uma máqui-
na CNC torneadora de alívios com uma produtividade sem 
precedentes.  

A HDM-S está equipada com a tecnologia mais recente 
de acionamento e controle (servo-acionamento digital: 
Bosch-Rexroth). O controle CNC (Bosch-Rexroth-MTX) 
pode ser programado facilmente graças à interface de 
operação da SMS (HMI) e permite tempos de setup curtos.

Diferenças no padrão da HDM em comparação com a 
HDM-S:

Na versão HDM-S, é utilizado um fuso hidrostático no 
eixo-X. Além disso, tanto o eixo X como o eixo C estão 
montados sobre mancais hidrostáticos.

Com o uso de guias hidrostáticas redondas e longitudi-
nais a máquina otimizada com relação à vibrações. Não 
há desgaste nos mancais. Isso permite que um módulo de 
fresas com até 16 mm (dependendo da geometria ao mó-
dulo 20) sejam torneadas para trás e o diâmetro máximo 
da peça de trabalho seja aumentado para 310 mm

Assim, a HDM-S é especialmente adequada para tornear 
ferramentas de módulos maiores, onde uma maior quanti-
dade de material deve ser removida no processo.
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DADOS TÉCNICOS: HDM / S TECHNICAL DATA FOR HDM / S

Diametro maximo peça trabalhada
Comprimento de tornéamento max.
Ponto de fixaçais max.
Módulo
Peso da peça max.
Número de rotacaio da peça max.
Frequencia retificaçao de desbaste

Workpiece diameter max.
Turning length max.
Clamping length max.
Module
Workpiece weight max.
Workpiece RPM max.
Relief strokes

mm
mm 
mm
mm
kg
1/min
Hz

220
630 
1.000
0,5 - 8
200
70
15

310
630 
830
5 - 16
300
50
10

Dim. HDM HDM-S

reserva-se introduzir alterações técnicas
(technical changes reserved)


