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A máguina US/UL é derecida nas sequintes ver-
soes: -500; -900; -2000

The US/UL product range is available as version 
(maximum grinding length): -500; -900; -2000

DADOS TÉCNICOS:
technical data

(technical changes reserved)
(reserva-se introduzir alterações técnicas)



As máquinas retificadoras de roscas CNC universais da série 
US/UL foram projetadas para retificação de roscas externas 
de precisão de todos os tipos, tais como caracóis, rolos la-
minadores, fusos de esferas, cilindros de laminação de rosca 
e ferramentas de rosqueamento e - em versão especial - para 
hobs. Por último, mas não menos importante, graças à sua 
construção base muito estável - corpo de máquina de ferro 
fundido - estas máquinas permitem alta produtividade com a 
máxima precisão (base da máquina: Máquina retificadora de 
roscas tipo US ou UL900 ou UL1800).

Para a produção em massa, essas máquinas podem ser 
equipadas opcionalmente com um sistema de carga au-
tomático - adaptado às respectivas normas.

Opções disponíveis para US500 / UL900 / UL2000:

Vários dispositivos de dressamento

Dispositivo indexador

Sistema de carga automático

Acionamento da peça  (eixo C)
Carro porta-peça  (eixo Z)
Suporte de retificação  (eixo X)
Eixo de dressamento radial  (eixo V)
Eixo de dressamento axial  (eixo W)
Eixo de oscilação (opcional)  (eixo A)
Alinhamento bicos de refrigeração (opcional) (eixo U)

A máquina é equipada com, no máx., 7 eixos CNC:

The universal CNC thread grinding machines of the US/UL 
series were developed for grinding all types of high-precisi-
on external threads, such as worms, threaded spindles, ball 
screw spindles, threaded rolls as well as threading tools and 
- with the special version - for grinding hobs. Thanks not least 
to their highly stable basic structure - the machine body is 
made of grey cast iron - these machines ensure high pro-
ductivity with maximum precision (machine basis: Reishau-
er thread grinding machine type US500 resp. UL900 resp. 
UL1800).

For high volume production, these machines can be equip-
ped with an optional automatic loading system - adapted to 
the respective requirements.
 
 
Available options for US500 / UL900 / UL2000:

Various dressing units

Indexing unit

Automatic loading system

Workpiece drive  (C-axis)
Workpiece table  (Z-axis)
Grinding support  (X-axis)
Dressing axis radial  (V-axis)
Dressing axis axial  (W-axis)
Helix angle (optional)  (A-axis)
Cooling nozzle tracking (optional)  (U-axis)

The machine is equipped with max. 7 CNC axes:
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The use of the latest CNC dressing technology in combinati-
on with a powerful profile calculation software system allows 
for high flexibility and precision so that virtually all dressable 
profiles can be transferred with the highest degree of preci-
sion to the grinding wheel.

In the -U version, these machines are used for grinding 
single and multi-start gear worms (with standard profiles 
according to DIN such as ZI, ZK, ZA, ZN & ZC and for spe-
cial profiles). Achievable accuracies are in the range 3 - 6 
according to DIN 3962. Furthermore, this version can grind 
ball screw spindles (quality in the range P1 – P3, grinding 
lengths up to 2000 mm) and threaded rolls.

The -HG version is a true all-rounder with regard to its abili-
ty to grind standard & special threading tools. Focus: cutting 
tap/forming tap (LH/RH).

In the -HW version, the machine is used in particular for 
grinding hobs and similar workpieces. Hob qualities of AAA 
as per DIN 3968 can be achieved without difficulty. Work-
pieces made from HSS and - with special equipment - carbi-
de can be ground. The available mini grinding spindles are 
designed for a modulus range of 0.5 to 8.

The machines in the US/UL series are equipped with the 
latest drive and control technology (digital servo drives: 
Bosch-Rexroth or Siemens, axial and angle measurement 
systems: Heidenhain). Thanks to the workpiece-specific 
user interface by SMS (HMI), the CNC control system (Sie-
mens 840D sl or Bosch Rexroth MTX) can easily be pro-
grammed by the operator in the dialogue system and ensu-
res short setup times.

A utilização das mais recentes tecnologias de dressamento 
CNC em conjunto com um software de cálculo de perfil po-
deroso permite flexibilidade e precisão elevadas, de modo 
que quase todos os perfis retificáveis possam ser transferi-
dos com maior precisão ao rebolo.

Na versão -U estas máquinas são usadas para retificação 
de roscas com uma ou mais entradas (com perfis padrão 
de acordo com a DIN como ZI, ZK, ZA, ZC e ZN, bem como 
para perfis especiais). Precisões atingíveis estão no inter-
valo de 3 - 6 de acordo com a norma DIN 3962. Além disso, 
nesta versão, fusos de esferas (qualidade na faixa P1 - P3, 
comprimentos de retificação de até 2000 mm de moagem) e 
rolos laminadores também podem ser retificados.

A versão -HG é um dos multifuncionais em termos de reti-
ficação de ferramentas de rosca padrão e especiais. Foco: 
machos para corte e laminadores (LH/RH).

Na versão -HW a máquina é usada especialmente para re-
tificar hobs e peças com geometria semelhante. Qualidades 
de fresamento em AAA de acordo com a DIN 3968 podem 
ser alcançadas facilmente. É possível retificar peças de tra-
balho de HSS e - com um equipamento especial - também 
peças de metal duro. Os fusos de retificação disponíveis 
são concebidos para uma gama de módulo de 0,5 a 8.

As máquinas da série US/UL estão equipadas com a mais 
recente tecnologia de acionamento e controle (servo acio-
namento digital: Bosch Rexroth-ou Siemens, sistemas de 
medição de comprimento e ângulo: Heidenhain). O controle 
CNC (Siemens 840D sl ou Bosch Rexroth MTX) pode ser 
programado muito facilmente - graças à interface de ope-
ração da SMS (HMI) e permite tempos de preparação cur-
tos.

Módulo: 7,5 mm
Comprimento: 163,0 mm
Diametro: 120 mm
Numero de marchas: 1
Exploraço por galeria: 12
Tempo de ciclio: 32 min

Exemplo de processamento: Fresa tipo caracol AAA Machining example: Hob in AAA
Module: 7,5 mm
Lenght: 163,0 mm
Diameter: 120 mm
Number of starts: 1
Number of flutes: 12
Cycle time: 32 min
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DADOS TÉCNICOS US / UL TECHNICAL DATA FOR US/UL:

US-U
Peça Ø
Comprimento max.
Comprimento de fixa max.
Módulo max.
Angulo de hélice max. ±
Acionamento do rebolo
Relocidade de corte max.
Completo automatico

Spi. 350:  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

Péso du peça
Número de rotacaio da peça
Frequencia retificaçao desbaste

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

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

Workpiece weight max.
Workpiece RPM max.
Relief strokes max.

mm
mm 
mm
mm
°
kW
m/s
mm

mm
mm
mm
mm 
mm
mm
mm
mm
mm
mm

kg
1/min
Hz

250
450 
1.050
10
38
10,5
45
-

280-350
8-40
-
- 
-
-
-
-
-
-

200
200
-

250
450 
1.050
-
38
10,5
45
M3-M45

280-350
8-40
-
- 
-
-
-
-
-
-

200
200
5

250
450 
1.050
0,5 - 8
38
10,5
45
-

-
-
25 - 40
6 - 13
35 - 50
8 - 16
40 - 70
10 - 20
55 - 100
15 - 25

200
200
5

250
920 
1.350
10
38
10,5
45
-

280-350
8-40
-
- 
-
-
-
-
-
-

200
200
-

250
2.000 
2.300
10
38
10,5
45
-

280-350
8-40
-
- 
-
-
-
-
-
-

200
200
-

US-HG US-HW UL900 UL2000


