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Diâmetro peça
Comprimento de retificação
Comprimento de fixação 
Módulo máx.
Peso da peça máx.
Ângulo de hélice
Diâmetro externo do rebolo 
Largura de Rebolo
Acionamento do rebolo 
Velocidade de corte
Rotação da peça

Na versão L:

Comprimento de retificação 
Comprimento de fixação

DADOS TÉCNICOS:

10 - 350
660
1.280
25
400
± 60
300 – 500
100
28 (60)
63
52

1.400
1.750

mm
mm
mm
mm

kg
°

mm
mm
kW
m/s

1/min

mm
mm

(reserva-se introduzir alterações técnicas)



SMS Maschinenbau GmbH
Brunnenstrasse 117 - 119  · D-72461 Albstadt · Telefon +49(0 )7432/98408-0 · Fax +49(0 )7432/98408-21

www.sms-gmbh.de

A retífica CNC de engrenagens e/ou rotores do tipo HNC foi 
projetada para retificação de precisão de todos os tipos de 
rotores de compressores, caracóis, bombas de fusos de pa-
rafusos, parafusos de extrusão e outras peças de precisão 
com perfil semelhante. A base de construção altamente 
estável permite produtividade e precisão. A máquina tam-
bém é adequada para retificação de peças brutas (antes do 
tratamento térmico) graças à sua elevada potência de aci-
onamento. Base da máquina: Retificadora de engrenagens 
Klingelnberg HNC35 e HNC35L.

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 progra-
mado facilmente graças à interface de operação da SMS 
(HMI) e permite tempos de preparação curtos.

A utilização das mais recentes tecnologias de dressamento 
CNC em conjunto com um potente software de cálculo de 
perfil permite flexibilidade e precisão, de modo que quase 
todos os perfis retificáveis possam ser transferidos com pre-
cisão ao disco abrasivo.

A máquina é particularmente adequada para a retificação 
de caracóis com uma ou mais entradas e com todos os per-
fis padrão conhecidos de acordo com a norma DIN, como 
ZI, ZK, ZA, ZN e ZC bem como para perfis especiais. As 
precisões 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/perfilagem

Motor retificador com maior potência de acionamento 
(máx. 48/60 kW) e refrigerados à água

Dispositivo para retificação profunda

Unidade de indexação

Acionamento da peça:  (eixo C)
Carro porta peça:  (eixo Z)
Suporte de retificação:  (eixo X)
Eixo de inclinação:  (eixo A)
Eixo de dressamento radial:  (eixo V)
Eixo de dressamento axial:  (eixo W)

A máquina está equipada com 6 eixos CNC:

Módulo: 4,5 mm
Numero de marchas: 1
Comprimento: 95 mm
Diametro: 55 mm
Altura do dente: 9,4 mm
Tempo de ciclo: 3 min

Exemplo de processamentos: Sem-fim


