TORNO ORBITAL PORTÁTIL CNC COMPLETO

Para torneamento “no local” com extrema precisão (completamente executada por um painel de controle CNC) nas
faces e extremidades internas e/ou externas de superfícies cilíndricas, de corpos tubulares fixos que sejam imóveis ou
impossíveis de girar.





RETILÍNEO E/OU CURVO ‐ INTERPOLAÇÕES INTERNAS E/OU EXTERNAS
ROSQUEAMENTO PADRÃO E/OU CÔNICO
FACEAMENTO SIMPLES E/OU TREFILADO
RANHURAS CILÍNDRICAS DE MÚLTIPLOS NÍVEIS

TORNO ORBITAL PORTÁTIL CNC COMPLETO

Características Técnicas Gerais
Curso radial (X)
Curso axial (Z)
Diâmetro de usinagem
3 graus de liberdade
2 eixos
CNC completo
Velocidade máxima de rotação (S)
Sistema de movimentação axial do motor
passo a passo

mm
mm
mm

50
100
MAX 200
(X ‐ Z ‐ S)
(X ‐ Z)

(rpm)

210
(0,36°/passo)
resolução de parafusos de 200
passos/mm
(0,36°/passo)
resolução de parafusos de
10000 passos/mm
65 (300 pico max)

Sistema de movimentação radial do
motor passo a passo
Fuso de rotação de pico de torque
máximo

Nm

Aplicação
O TOP200 pode se provar muito útil em todos os setores tecnológicos e de fábrica, quando houver elementos fixos e
imóveis e corpos tubulares de todos os tipos que devam ser reparados, envolvidos, modificados ‐ com espaço de
trabalho reduzido ou perigoso.
Por exemplo, é possível realizar: trefilamento e/ou flangeamento de extremidades nas quais conexões em particular
devam ser inseridas. Criação de ranhuras de múltiplos níveis para conexões a dispositivos. Criação de rosqueamento
em componente de precisão (para líquidos ou gás) de diversos tipos.
As figuras mostram claramente o importante processo inovador que o
TOP200 traz aos setores tecnológico e industrial.
O TOP200 garante soluções simples, imediatas, precisas e confiáveis
diretamente no local eliminando, portanto, os métodos de operações
tradicionais e obsoletos.

Vantagens
Portátil: contribui para a economia de uma quantidade
considerável de tempo e na redução dos custos de
usinagem.
Orbital: no TOP200 o movimento de corte é gerado pela
máquina ao redor da peça a ser usinada.
Fixação e autocentralização: a máquina é instalada em
corpos tubulares, através de um sistema de
autocentralização interno em expansão, adequadamente
concebido.

Sistema WIZARD
A Sir Meccanica criou um sistema simples e inovador que elimina a programação em código, desta forma simplificando
consideravelmente as operações para os usuários menos especializados.







Resultados ótimos.
Rápido e simples.
Máxima lucratividade e alto desempenho.
Simulação de usinagem gráfica.
Tela sensível ao toque de 15”.
Economia de tempo de até 60%.

Bloco de Suporte de Autocentralização
O bloco de suporte de autocentralização é fixado no corpo tubular a
ser usinado, através do aperto de um elemento de barra de ligação
que, graças a embreagens cônicas, se expande até aderir firmemente.
Este bloco atua como suporte para a máquina inteira, ao redor da qual
o bloco da ferramenta rotativa se movo e trabalha. O bloco pode ser
intercambiável de acordo com as necessidades diamétricas.

Características Técnicas Gerais
Percurso Radial (X)

mm

80

Percurso Axial (Z)

mm

200

Diâmetro da Máquina

mm

Máx. 400

3 graus de libertação

(X – Z – S)

2 eixos

(X – Z)

CNC Completo
Velocidade Máxima de Rotação (S)

(Rpm)

Sistema de deslizamento axial
passo-a-passo
Sistema de deslizamento axial
passo-a-passo
Torque máximo na rotação da cabeça

Nm

95
(0.36º/passo)
Recirculação de esferas
Ris. 400 passos/mm
(0.36º/passo)
Recirculação de esferas
Ris. 10000 passos/mm
230 – Nominal 1000 Nm

Modo de Aplicação

52
A Top 400 pode ser útil em todos os sectores tecnológicos e plantas industriais, onde existem elementos
fixos e imóveis e estruturas tubulares de todos os tipos, que devem ser reparadas, acopoladas e/ou
modificadas em espaços de trabalho reduzidos ou perigosos.

Por exemplo, é possível efectuar:




Perfis e/ou bordas de acabamentos nos quais devem ser inseridos ligações particulares.
Criação de ranhuras multinível para dispositivos de conexão.
Maqinagens de fiamento para componentes de precisão (líquidos e gases) de variadas tipologias.

L.W.K. Long Workpieces Kit







Acessórios para máquina série Top;
Permite realizar todas as operações de torneamento
previstas na Serie Top, prolongada ao longo de
distâncias consideráveis na fixação da máquina (para
começar);
Fácil de manusear e rápida de instalar;
Pode ser ajustada para diferentes faixas de
diâmetros e projeções.

ANTI‐VIBRAÇÃO:
Equipado com suporte giratório em massa anti-vibração
para acabamento excelente.

PERSONALIZAÇÃO:
Pode ser dimensionada e feita a mistura de acordo com as
necessidades requeridas.

