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Dressamento CNC /  t e c n o l o g i a  e r o d i r 

Retificadora de perfil CNC PM400:
2 eixos CNC (carro transversal)
Faixa de processamento horiz. / vert. 110 x125
Diâmetro do rebolo máx.  400 

Unidade de dressamento CNC tipo nº 1:
2 eixos CNC (carro transversal)
Faixa de processamento horiz. / vert. 110 x 
220

Unidade de dressamento CNC tipo nº 2:
2 eixos CNC (carro transversal) 
Faixa de processamento horiz. / vert.  65 x 65

DADOS TÉCNICOS:

(reserva-se introduzir alterações técnicas)
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Os desenvolvimentos no campo tecnologia de dressamento 
na SMS Maschinenbau GmbH incluem não só uma máqui-
na de dressamento individuais (tipo PM 400), mas também 
duas unidades de dressamento CNC. 

Estas unidades de dressamento foram projetadas principal-
mente para uso em máquinas retificadoras da SMS, mas 
também podem ser fornecidas como unidades individuais 
para adaptação aa outras retíficas. Com este propósito, as 
unidades de dressamento devem ser integradas no espaço 
de trabalho de cada máquina. Por exemplo, é possível a 
adaptação em retificadoras de roscas Reishauer ou em ou-
tras máquinas de outras marcas e assim adaptadas à nova 
tecnologia de dressamento CNC.

As unidades possuem uma elevada estabilidade e são fabri-
cadas e montadas com precisão, de forma que a precisão 
é garantida no dressamento. Equipadas com sistemas de 
medição interna (Heidenhain) e servo-acionamentos digita-
is dinâmicos (Indramat), elas também podem ser equipadas 
com a mais recente tecnologia de acionamento e controle. 
O controle CNC (Bosch Rexroth MTX) pode ser programa-
do facilmente graças à interface de programação da SMS 
(HMI) e permite tempos de preparação curtos.

Para calcular o perfil do disco abrasivo e do programa de 
dressamento CNC necessário, pode ser fornecido um po-
deroso pacote de software CAM, desenvolvido para a fa-
bricação de ferramentas e equipamentos. A tecnologia de 
dressamento CNC oferece uma grande flexibilidade para 
garantir a dressagem precisa de uma grande variedade de 
perfis.

Para o dressamento com CNC, são usados spindles de alta 
frequência com rolos de forma adiamantados. Até mesmo 
o dressamento usando um dispositivo com diamante úni-
co adjacente é possível. Para perfis de roda multiplamente 
dentada, é possível montar um dispositivo de rolo de perfil 
adiamantado. Todas as unidades acima são montadas sob-
re o painel frontal da unidade de dressamento e podem ser 
trocadas entre si. Por fim, uma unidade de dressamento por 
“crushing”, com rolos de HSS, para rebolos adiamentados, 
pode ser fornecida.

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

Adaptação às interfaces específicas do cliente

PM400: Sistema CNC de “crushing” (“crushing” 
com trajetória controlada) está disponível para 
perfilhamento de rebolos de diamante e ligante 
cerâmicos.

SMS Erodiertechnik

Tempo mais alto de uso do rebolo de afiaçaio

Graduaçao de relocidade de aranço no processo de 
afiaçaio, até 2x mais rapido

Porosos rebolo de afiar, faceis de se trocar

Menor vadio interno de corte

Menor radio externo = tamanho do grais + cinta de 
amarrar

Diversos profis em um rebolo de ajiar 

Excelente geometria e topografia do rebolo de afiar

Profil fiel ± 1 μm

Minimos contornos realizáreis

Fácil programaçao atraves do 2D especifica - çoes: 
DXF, DWG, ...

O processo é completo automático


