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A máguina SG é derecida nas sequintes versoes:
-500; -1000; -2000
The SG product range is available as version
(maximum grinding length): -500; -1000; -2000

(reserva-se introduzir alterações técnicas)
(technical changes reserved)
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INFORMAÇÓES SOBRE O PRODUTO

P R O D U C T I N F O R M AT I O N

As retificadoras de roscas universais CNC da série SG foram
especialmente concebidas para a retificação de roscas de
precisão de todos os tipos. A SG está equipada com até 8
eixos CNC, servo-acionamentos digitais, sistemas de medição de alta resolução e um moderno controle CNC que
é facilmente programado na interface de operação (HMI) e
proporciona tempos de preparação curtos (Siemens 840D
sl). Assim, as condições ideais para retificar caracóis, rolos
laminadores, fusos de esferas, cilindros de laminação de
rosca - mas também ferramentas de rosqueamento, fresadoras hobs e até mesmo roscas internas - naturalmente
com a mais alta precisão e flexibilidade a uma alta produtividade e eficiência de custos.

The universal CNC thread grinding machines of the SG series were specially developed for grinding all types of precision threads. The SG is equipped with up to 8 CNC-axes,
digital servo drives, high-resolution measuring systems and
a modern CNC control system, which can easily be programmed using the dialogue system (HMI) and allows short
setup times (Siemens 840D sl). The perfect prerequisites,
therefore, for grinding worms, threaded spindles, ball screw
spindles and threaded rolls – not to mention threading tools,
hobs and even internal threads – with maximum precision
and flexibility along with high productivity and profitability.

Opções disponíveis para SG500 / SG1000 / SG2000:
Vários dispositivos de dressamento/perfilagem

Available options for SG500 / SG1000 / SG2000:
Miscellaneous dressing/profiling attachments

Várias spindles de retificação

Various grinding spindle units

Unidade de indexação

Indexing unit

Sistema de carregamento automático
A máquina é equipada com, no máx., 8 eixos CNC:
Carro porta-peça 
(eixo Z)
Acionamento da peça
(eixo C)
Suporte de retificação 
(eixo X)
Eixo de oscilação 
(eixo A)
Eixo de dressamento radial 
(eixo V)
Eixo de dressamento axial (opcional) 
(eixo W)
Alinhamento bicos de refrigeração 
(eixo U)
Suporte de retificação de alívio (opcional) 
(eixo X2)

Automatic loading system
The machine is equipped with max. 8 CNC axes:
Workpiece table 
Workpiece drive
Grinding support 
Swivelling axis 
Dressing axis radial
Dressing axis axial (optional)
Cooling nozzle tracking
Relief support (optional)

(Z-axis)
(C-axis)
(X-axis)
(A-axis)
(V-axis)
(W-axis)
(U-axis)
(X2-axis)

Além da SG500, há mais dois outros tipos de máquinas
disponíveis dentro da série SG com maior comprimento
de retificação e funcionalidade idênticas, que são usadas
em particular para a retificação de fusos roscados longos.
(SG1000; SG2000).

In addition to the SG500, the SG series includes two additional machine types that offer larger grinding lengths but
otherwise identical construction and functionality, which
are used particularly for grinding long threaded spindles.
(SG1000; SG2000).

As máquinas SG têm uma construção básica compacta, rígida, termoestável com amortecimento a vibrações (corpo
da máquina feito de concreto polimérico). As guias de dressamento de precisão montadas acima do rebolo permitem
- com a mais alta flexibilidade – dressar qualquer perfil com
CNC.

The SG machines are supported by a highly compact, rigid, vibration-reducing, and thermally stable basic structure
(machine body made of polymer concrete). The precision
dressing unit fitted above the grinding wheel allows - along
with exceptional flexibility - CNC dressing of any profiles.

Na versão -U estas máquinas são usadas para o acabamento de worms com uma ou múltiplas entradas (com perfis
padrão de acordo com a DIN como ZI, ZK, ZA, ZN e ZC,
bem como para perfis especiais). Precisões atingíveis no
intervalo de 2 - 5 de acordo com a DIN 3962. Pré-retificação
também é possível graças à sua estabilidade.

In the -U version, these machines are used for finish grinding single and multi-start gear worms (with standard DIN
profiles such as ZI, ZK, ZA, ZN & ZC and for special profiles). Achievable accuracies in the range 2 - 5 according to
DIN 3962. Thanks to their high stability, pre-grinding is also
possible.

Nas versões -HG ou -HW, a retificação de hobs exige uma
cinemática de máquina muito complexa, o que permite alta
precisão mesmo em altas velocidades. Para aplicações,
nas quais são necessárias funcionalidades de retificação de
desbaste, as máquinas da série SG são fornecidas com um
eixo servo adicional (motor linear), que atua como um eixo
de oscilação radial diretamente sobre a unidade do fuso de
retificação. Para retificação de hobs (versão -HW), são utilizados mini-eixos que - montados em uma unidade de oscilação - que podem ser articulados da posição de retificação
para posição de dressameto. Tanto ferramentas HSS como
ferramentas de HM (metal duro) podem ser retificadas.

In the -HG and -HW versions, the process of grinding hobs
and thread-cutting taps requires highly complex machine
kinematics, which allows for maximum precision even at
higher speeds. For applications that require relief functions,
the machines from the SG series are supplied with an additional servo axis (linear motor), which acts directly on the
grinding spindle unit as a radial oscillation axis. The grinding
process for hob cutters (-H version) uses mini-spindles that
are mounted on a tipping unit and swung from the grinding
into the dressing position. Both HSS as well as HM tools can
be ground.

A versão -I é usada para retificar roscas internas; diversos
spindles de alta frequência estão disponíveis – além de uma
variedade de flanges de retificação adequadas.

Version -I is used for grinding internal threads; users can
also choose from a variety of HF spindles and a large number of suitable grinding arbours.

P R O D U C T I N F O R M AT I O N

INFORMAÇÓES SOBRE O PRODUTO
DADOS TÉCNICOS SG500 / SG1000 / SG2000

TECHNICAL DATA FOR SG500 / SG1000 / SG2000
SG500-U

SG500-HG SG500-HW SG500-I

SG1000

SG2000

Peça trabalhada Ø
Peça trabalhada Ø (opt.)
Comprimento max.
Comprimento de fixa max.
Módulo max.
Angulo de hélice max. ±
Acionamento do rebolo
Relocidade de corte max.
Completo automatico

Workpiece Ø range
Workpiece Ø max. (opt.)
Grinding length max.
Clamping length max.
Module
Helix angle max. ±
Grinding spindle power
Wheel cutting speed max.
Autom. Load (taps)

mm
mm
mm
mm
mm
°
kW
m/s
mm

2-250
320
580
1.030
0,5-12
50
15
45
-

2-250
250
580
1.030
50
15
45
M3-M45

2-250
250
580
1.030
0,5-10
50
15
45
-

12-250
320
120
50
*
45
-

2-250
320
1.150
1.530
0,5-12
50
15
45
-

2-250
320
2.080
2.620
0,5-12
50
15
45
-

Spi. 400:  Diametro rebolo
 largura do rebolo de afiar
M-Spi.17: Diametro rebolo
 largura do rebolo de afiar
M-Spi.26: Diametro rebolo
 largura do rebolo de afiar
M-Spi.32: Diametro rebolo
 largura do rebolo de afiar
M-Spi.45: Diametro rebolo
 largura do rebolo de afiar
M-Spi.125: Diametro rebolo
 largura do rebolo de afiar

Grinding wheel-Ø
Grinding wheel width
Grinding wheel-Ø
Grinding wheel width
Grinding wheel-Ø
Grinding wheel width
Grinding wheel-Ø
Grinding wheel width
Grinding wheel-Ø
Grinding wheel width
Grinding wheel-Ø
Grinding wheel width

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

290-400
8-63
80-150
8-22

290-400
8-63
-

25-40
6-13
35-50
8-16
40-70
10-20
55-80
15-25
-

-

290-400
8-63
80-150
8-22

290-400
8-63
80-150
8-22

mm
mm
mm

-

-

-

12-25
25-50
50-100

-

-

250
200
10

250
200
10

250
200
-

250
200
-

250
200
-

HF-Spi.1:
HF-Spi.2:
HF-Spi.3:

Diametro rebolo Grinding wheel Ø
Diametro rebolo Grinding wheel Ø
Diametro rebolo Grinding wheel Ø

Péso da peça max
Work-piece weight max.
Número de rotacaio da peça Work-piece RPM max.
Frequencia da retificaçao de Relief strokes max.
desbaste
* a seu pedido / on inquiry

kg
250
1/min 200
Hz
-
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