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EMPRESA
A Sir Meccanica S.p.A. está presente há 27 anos no mercado mundial e é uma empresa líder na produção de máquinas
ferramentas portáteis multifuncionais.
As máquinas da Sir Meccanica trazem técnicas novas e revolucionárias para realizar trabalhos de retificado na
produção e manutenção de superfícies cilíndricas internas e externas, em carpintaria metálica de grande e pequeno
porte, para máquinas de terraplanagem, construção, maquinário agrícola, rodoviário, industrial, maquinário e
equipamento para condução de energia, veículos ferroviários, instalações nucleares, navios comerciais e de
passageiros, torres de extração de óleo e gás, veículos para mineração e forças armadas.
Nosso objetivo principal é estar cada dia mais próximo das necessidades de cada cliente, já que hoje em dia os clientes
não necessitam apenas da máquina ferramenta, mas sim de uma solução especial para produzir. Com a nossa
experiência de fabricantes, a missão é transmitir o know-how, oferecendo soluções que os clientes possam integrar em
sua produção com o objetivo de melhorá-la e fazer com que ela seja mais eficiente. Nossas próprias necessidades de
produção resultaram em soluções mais inovadoras e revolucionárias.

Visão
A visão da Sir Meccanica é ajudar empresas e pessoas, em qualquer parte do mundo, a otimizar e realizar seu trabalho
de maneira mais eficiente, rápida, segura e cômoda, por meio de máquinas portáteis inovadoras por sua tecnologia
avançada.
Nosso pessoal e experiência estão a serviço do cliente para resolver problemas ou para aumentar a eficiência de seus
processos de produção. Projetando e produzindo equipamentos inovadores encontramos a resposta e as soluções
para as mais difíceis demandas.

História
O ano é 1960. Rinaldo Siracusa originário de Piacenza, chega a Calábria, no Sul da Itália, "especialista na construção de
estradas e infraestrutura" e ali permanece por amor. Um casamento, três filhos e uma empresa, ou melhor, várias
empresas. A primeira investe no setor da construção, posteriormente dá início à comercialização e manutenção de
máquinas para pedreiras e construção e finalmente, com grande perspicácia, cria a Sir Meccanica.
Tudo começa com a grande dificuldade de transportar estas enormes máquinas e suas peças à oficina para reparos, é
neste contexto que começam a pensar em instrumentos portáteis que poderiam realizar operações diretamente no
local, reduzindo os custos do transporte e dos reparos. Uma ideia simples, mas revolucionária que faz da Sir Meccanica
uma empresa italiana com sucesso internacional.
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Estrutura de produção:
O aumento contínuo da demanda por produtos qualificados revolucionou, em todos os setores, os conceitos de
produção e de marketing.

Atualmente, a evolução tecnológica no campo produtivo e os procedimentos de gestão, cada dia mais específicos, são
elementos fundamentais para a conquista dos objetivos de cada empresa em um contexto global. Tal conceito,
inclusive com o propósito comercial, destaca o desenvolvimento contínuo da SIR MECCANICA SpA, que considera a
qualidade como um dos principais elementos para o sucesso, a ponto de realizar o processo completo de produção
dentro da mesma empresa. Tal filosofia foi conquistada com importantes investimentos nas máquinas, implantações e
formação do pessoal, confirmando o conceito de padronização e de produção em série, necessário para conseguir a
melhor relação entre qualidade, rendimento e preço tendo como consequência o sucesso em vendas em um mercado
em constante crescimento.
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UM CRESCIMENTO DE VALOR

O estabelecimento da produção da empresa, situada na área industrial de Catanzaro (Itália), ocupa uma área de
cerca de 4000 m2 cobertos, equipada com a tecnologia e os processos mais avançados entre os quais destacamos
centros de soldagem e corte e numerosas máquinas multi ferramentas com controle numérico. A capacidade de
produção da planta é de quase 1.000 unidades por ano, com produtos frequentemente monitorados por meio de
controles automáticos e garantidos pela qualidade da matéria-prima conforme às normas vigentes em âmbito
nacional e internacional.
A capacidade de produção, de pesquisa e desenvolvimento é exercida através da colaboração e empenho de cerca
de 70 pessoas. Todas as operações desde o projeto, produção até a entrega são constantemente monitoradas e
garantidas pela eficiência do pessoal técnico especializado.
A fabricação do produto é o resultado concreto de um sistema preciso de organização da empresa, estruturado de
tal modo a garantir uma gestão atenta e eficiente.

Através de uma constante atenção aos detalhes, a Sir meccanica alcançou altos níveis em termos de qualidade e
segurança para benefício dos usuários finais para que eles possam ter produtos seguros e perfeitos.

Empregamos equipamentos modernos e sofisticados, para o controle de tolerâncias dimensionais geométricas.
Ferramentas de última geração e equipamentos a laser que garantem uma análise pontual das superfícies e dos
componentes, os dados obtidos são transmitidos a um computador através de um software específico que os analisa
matematicamente e substitue os valores de tolerância analisados, sendo possível produzir gráficos a partir de tais
dados.
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A QUALIDADE É UMA VOCAÇÃO, A LIDERANÇA É O RESULTADO
Certificados
Para garantir ao nosso mercado o máximo de segurança, qualidade e preços, decidimos investir em recursos para qualificação
de nossos produtos obtendo importantes certificações e patentes internacionais.
Certificação Uni-En Iso 9001-2015 que certifica a aplicação de rígidos procedimentos de gestão do processo corporativo.
Certificação CE (N° IMQ 192) que certifica a conformidade dos produtos com os requisitos de segurança previstos pela
Comunidade Europeia.
Certificacion GOST que aprova os produtos da Sir Meccanica para exportação na Federação Russa.
Código OTAN: (NCAGE AFA 74) Nossa experiência comprovada e conquistas fizeram com que a Sir Meccanica obtivesse
designação do código OTAN (NCAGE AFA 74) conquistando assim o reconhecimento como fornecedor oficial de materiais e
serviços ao governo dos Estados Unidos e das instalações americanas na Europa.
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Vantagens
AMPLO CAMPO DE ATUAÇÃO

As máquinas da Sir Meccanica são extremamente versáteis, podendo ser utilizadas em qualquer orifício
a ser reparado. O fato de serem portáteis amplia o campo de trabalho.
ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS DE TRANSPORTE

Graças às mandriladoras portáteis não é necessário transportar as peças a serem reparadas às oficinas
especializadas (inclusive porque são peças de grandes dimensões). Nossas mandriladoras trabalham
diretamente no(s) orifício(s) a reparar, em semiautomático e em qualquer posição.
REDUÇÃO NOS TEMPOS DE TRABALHO

Todos os produtos da Sir Meccanica são fáceis de utilizar, uma vez posicionada a máquina no orifício a
reparar, ela trabalha em semiautomático, eliminando o tempo de espera.
REDUÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA

Nossas máquinas oferecem uma excelente relação custo-benefício. Seu custo é amortizado em um
curto período e elas podem ser utilizadas para reparo e manutenção industrial.
SEGURANÇA E CONFIABILIDADE NO FUNCIONAMENTO

As máquinas estão dotadas de um painel de comandos eletrônico com display para diagnóstico, que
permite monitorar completamente o processo de trabalho, possibilitando ao técnico intervir
imediatamente em caso de erro ou quebra.
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Série W
MÁQUINAS FERRAMENTAS PORTÁTEIS MULTIFUNCIONAIS
Para trabalhos de mandrilamento e soldagem

Série W Full CNC
MÁQUINAS FERRAMENTAS PORTÁTEIS MULTIFUNCIONAIS
Para trabalhos de mandrilamento e soldagem
Única em seu gênero, ela conta com todas as vantagens das
máquinas da série W, e ainda vem acompanhada de um
cabeçote do tipo CNC que permite realizar trabalhos de alto
nível e precisão.

Série
Série Top
Top

TORNO ORBITAL PORTÁTIL FULL CNC
Para trabalhos em campo de torneado de alta precisão sobre superfícies
cilíndricas externas e/ou internas, de corpos tubulares fixos, estáticos ou
impossíveis de serem rotacionados.

Nossa Gama
A Sir Meccanica oferece uma ampla gama de produtos e sistemas de alto valor agregado, que enseja um novo e revolucionário

know-how com aplicabilidade nos mais diferentes setores de mecânica. Nossas máquinas efetuam trabalhos de mandrilagem,

soldagem interna e externa, perfuração, rosqueado em campo reportando as dimensões originais de qualquer orifício ovalizado ou
desgastado.

Os produtos, distribuídos em mais de 136 países, são GARANTIDOS PELAS PATENTES INTERNACIONAIS com validade, de modo
a proteger os investimentos realizados na criação, garantindo o futuro e o desenvolvimento contínuo, acompanhando o cliente final

e protegendo quem trabalha no mercado internacional para o Business to Business e para o Business to Consumer. Nossas

equipes são submetidas a um rígido controle de processos e a uma revisão final precisa para manter total qualidade e oferecer ao
mercado soluções altamente confiáveis.

Os produtos da SIR MECCANICA, graças a sua versatilidade, facilidade de manuseio e precisão, são instrumentos indispensáveis

para reparos em campo em orifícios e pontos de articulação de maquinários grandes e pequenos, cuja desmontagem implicaria no

transporte a oficinas e em deixar a máquina fora de uso.

As máquinas ferramentas portáteis da SIR MECCANICA permitem uma economia significativa de tempo e uma redução de custos

considerável em relação aos trabalhos, além de garantir a qualidade do produto.
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Série Fmax

RESADORA PORTÁTIL
Para trabalhos de faceamento geral, torneado, mandrilado, perfuração, (divisor eletrônico para séries circulares),
Criação de alojamentos circulares, rosqueado, trabalhos em profundidade, chanfradura, soldagem e oxicorte.

Série Rotary Welding

MÁQUINAS FERRAMENTAS PORTÁTEIS MULTIFUNCIONAIS
Para soldagem

Série Tmax
MÁQUINAS FERRAMENTAS PORTÁTEIS PARA ROSQUEADO Para
trabalhos em campo de rosqueado com extrema precisão

Série RSX9

MANDRILADORA PORTÁTIL COM EIXO FIXO
A solução ideal para trabalhos de mandrilado em grandes
diâmetros e longitudes consideráveis.
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Setores de Aplicação

Terraplanagem
Soluções para trabalhar melhor.
Nosso trabalho é projetar e produzir máquinas ferramentas
portáteis multifuncionais
Nossa liderança no mundo advém de produtos inovadores

e diferenciados em termos de qualidade e eficiência. Graças
a suas pequenas dimensões e peso reduzido, pela primeira
vez uma máquina ferramenta pode ser transportada
diretamente em campo.

Naval

A Sir meccanica conta com uma ampla gama de máquinas
ferramentas portáteis para diferentes soluções, voltadas para
atender as mais amplas demandas do setor de forma
vantajosa.

Nossos equipamentos foram criados para dar excelente
retorno a uma ampla gama de aplicações.

Nuclear
A Sir meccanica, graças ao uso de alta tecnologia e elevados padrões de

profissionalismo em projetos pioneiros e sua ampla capacidade de produção, trabalha
com sucesso no setor nuclear.

A empresa fornece equipamentos especializados para a manutenção e reparos de

implantes nucleares ou melhor, máquinas seguras e confiáveis para a manutenção e
reparo de implantes e equipamentos termoelétricos e de refinaria de óleo e gás.
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Ferroviário
A Sir meccanica está apta a atuar no setor de manutenção e reparo
de material rodante.

Industrial
A Sir meccanica está capacitada a atender as solicitações de

manutenção e assistência de qualquer implante Industrial, através
do uso das máquinas ferramentas portáteis, capazes de trabalhar

O know-how de nosso pessoal, a atualização tecnológica e o
emprego dos mais modernos equipamentos são constantemente
monitorados pelo departamento técnico da empresa, que, em

colaboração com operadores preparados, têm a competência para
coordenar diferentes realidades organizacionais.

em campo, realizando intervenções de forma oportuna, reduzindo
o

tempo de inatividade da máquina ou do implante,

reestabelecendo em um breve período os processos operacionais
ou de produção.

Óleo e Gás
Há 25 anos, a Sir meccanica produz ferramentas para a manutenção e reparo de
plantas termoelétricas e refinarias de óleo e gás.

As máquinas portáteis, foram projetadas e construídas para satisfazer às demandas de
manutenção de peças difíceis de substituir ou desmontar devido às suas dimensões
como os assentos de válvulas, flanges e equipamentos hidráulicos.
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MÁQUINAS FERRAMENTAS PORTÁTEIS MULTIFUNCIONAIS

MANDRILADO (também em orifícios cegos)
SOLDAGEM INTERNA E EXTERNA (também em orifícios cegos)
Perfuração, Rosqueado, Retificação ortogonal de planos, Criação de alojamentos Seeger.
Retificação de superfícies cilíndricas externas

MÁQUINAS FERRAMENTAS PARA MANDRILADO E SOLDAGEM DE ALTA TECNOLOGIA

A Série W é composta de nove modelos: Cada máquina trabalha sobre dimensões diferentes, realizando com extrema precisão o reparo em campo
em orifícios e pontos de articulação de grandes e pequenas dimensões, em casos em que desmontar os equipamentos implicaria em inatividade
destes, além de transporte à oficina. Estatisticamente o uso desta inovadora ferramenta reduz em 85% o tempo dos trabalhos.

DIÂMETRO DO EIXO

DIÂMETRO DO
MANDRILADO

DIÂMETRO DE SOLDAGEM

CURSO LONGITUDINAL

W Samaller

20 mm

22 mm – 70 mm

25 mm – 400 mm

ILIMITADA COM STEP
120 mm

Ws1 PLUS

35 mm

22 mm – 180 mm

25 mm – 250 mm

ILIMITADA COM STEP
110 mm

WS2 COMPACT

40 mm

22 mm – 400 mm

25 mm – 400 mm

ILIMITADA COM STEP
210 mm

WS2 Standard

40 mm

22 mm – 400 mm

25 mm – 400 mm

110 mm

WS2 Plus

50 mm

32 mm – 450 mm

25 mm – 450 mm

ILIMITADA COM STEP
210 mm

WS3

60 mm

42 mm – 800 mm

42 mm – 800 mm

ILIMITADA COM STEP
250 mm

WS5

80 mm

180 mm – 1000 mm

100 mm – 1000 mm

ILIMITADA COM STEP
250 mm

WS7 Plus

100 mm

400 mm – 1700 mm

400 mm – 1700 mm

ILIMITADA COM STEP
250 mm

WS7 Trifásica

100 mm

400 mm – 1700 mm

ILIMITADA COM STEP
290 mm

As máquinas realizam em campo e com uma configuração simples os seguintes trabalhos:
Mandrilado - Soldagem interna e externa, Perfuração, Rosqueado

A série W tem as seguintes características:

UM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ROTAÇÃO PATENTEADO E PIONEIRO, com o propósito de obter um rendimento elevado e alto
desempenho: REDUTOR DO TIPO DE PARAFUSO SEM FIM - ENGRENAGEM HELICOIDAL
É dada especial atenção à realização do perfil dos mecanismos, para garantir um melhor contato entre
as superfícies e consequentemente eliminar vibrações e ruídos durante os trabalhos.
MOTOR: Sua potência alcançou padrões elevados e se adapta a qualquer aplicação que requeira
linearidade do motor, capacidade de sobrecarga e gestão de carga com inércia elevada.
Magnetizadas e testadas individualmente, garantem confiabilidade e eficiência.
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Painel de comandos
O circuito eletrônico serve para garantir mais segurança operacional, proteger o motor de rotação de esforços excessivos devida a uma configuração
incorreta dos parâmetros e a compensar eventuais pontos críticos do trabalho.
Ele diminui automaticamente e de forma proporcional a velocidade de avanço quando o motor de rotação chega a um esforço excessivo, com o fim
de diminuir a carga de trabalho sem superar o limite de paradas por proteção. Graças à tela diagnóstica - STP, é possível saber qual é a carga de
trabalho do motor de rotação em tempo real para poder selecionar da melhor maneira os parâmetros de funcionamento (velocidade de rotação e
velocidade de avanço) com base na dureza do material, tipo de ferramenta instalada, diâmetro de trabalho e diâmetro de corte da ferramenta.
Além disso, a barra sinaliza antecipadamente as condições dos alarmes e a desconexão total do painel de comandos ao piscar até que as condições
operacionais sejam reestabelecidas.
Alimentação 110-220v 50/60 Hz com autoseleção da tensão da rede, sem utilizar transformadores, eliminando qualquer interferência
eletromagnética ESPS, gestão eletrônica do par de motores com sincronização eletromecânica, display e visualizador dos giros de rotação,
comunicação serial acústica com display visualizador do código de erro do motor de rotação, display visualizador dos giros de avanço, aviso acústico
com display visualizador do código de erro do motor de avanço.

•
•
•
•
•
•
•

Interruptor principal
Interruptor de emergência
Seletor de avanço DX/DS
Seletor de rotação DX/DS
Potenciômetro regulador de giros de rotação
Potenciômetro regulador de giros de avanço
Microswitch para deslocamentos rápidos
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EIXOS CONECTÁVEIS COM ACOPLAMENTO CÔNICO AUTOCENTRANTE
O PRODUTO RESULTANTE DOS ÚLTIMOS ESTUDOS DA SIR MECCANICA SÃO OS EIXOS CONECTÁVEIS COM ACOPLAMENTO CÔNICO

A principal finalidade deste trabalho de pesquisa e desenvolvimento da Sir meccanica SpA foi dar
seguimento a um projeto que começou há alguns anos com referência aos acoplamentos de precisão e
resistência às máximas tensões.

Objetivo: Na fase de projetos, é dada especial atenção à manutenção das condições coaxiais em grandes distâncias, inclusive no
caso de fortes vibrações, com o objetivo de realizar um produto duradouro e altamente confiável ainda que em situações
extremas.

Para espaços “limitados e ilimitados”...

Perfeitamente adaptável seja em distâncias de trabalho mínimas ou não. O Sistema “patenteado" é composto por diferentes
módulos de tamanho variável, cuja composição permite cobrir as dimensões necessárias. A modularidade do sistema diferencia
nossos produtos e tecnologia.
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Espaços ilimitados

Espaços ilimitados

PORTA FERRAMENTA DE ACOPLAMENTO RÁPIDO
NOVO SISTEMA DE FERRAMENTA SÓLIDO E CONFIÁVEL QUE PERMITE TRABALHOS MAIS FLUÍDOS E CONSTANTES REDUZINDO AS
VIBRAÇÕES AO MÍNIMO E AUMENTANDO A PRECISÃO E DURABILIDADE TANTO DA MÁQUINA QUANTO DA FERRAMENTA.
TÉCNICA SIMPLES DE FIXAÇÃO que aumenta os momentos de bloqueio sobre o eixo garantindo
eficiência e precisão do corte.
INSERTO DESMONTÁVEL/AJUSTÁVEL com duplo contato para chegar ao ajuste ideal e para
eliminar os erros de tolerância e desgaste.
POSICIONAMENTOS AXIAIS ESTÁVEIS, radiais e angulares em toda superfície do eixo para
qualquer configuração de trabalho.
RÁPIDO BLOQUEIO E DESBLOQUEIO que elimina o risco de eventuais desalinhamentos na área de
trabalho durante as fases de mudança de posição da ferramenta, melhorando consideravelmente as
condições de segurança do pessoal que trabalha manualmente em espaços limitados e perigosos.
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Máquinas Ferramentas Portáteis Multifuncionais Hi Tech
As máquinas realizam trabalhos em campo com uma única
configuração de:
• Mandrilado
• Soldagem interna e externa

Características Técnicas Gerais:
DIÂMETRO DO MANDRILADO

DIÂMETRO DE SOLDAGEM

TECNOLOGIA DE SOLDAGEM

22 mm – 70 mm

25 mm – 400 mm

ESPIRAL CONTÍNUA

CURSO LONGITUDINAL

LONGITUDE DO EIXO

DIÂMETRO DO EIXO

ILIMITADA COM STEP 120 mm

2 EIXOS DE ACOMPLAMENTO CÔNICO DE
1000 mm + 1000 mm

20 mm

PESO DA UNIDADE CENTRAL
12 Kg

Máquinas Ferramentas Portáteis Multifuncionais Hi Tech
As máquinas realizam trabalhos em campo com uma única
configuração de:
• Mandrilado
• Soldagem interna e externa

Características Técnicas Gerais:
DIÂMETRO DO MANDRILADO

DIÂMETRO DE SOLDAGEM

TECNOLOGIA DE SOLDAGEM

22 mm – 180 mm

25 mm – 250 mm

ESPIRAL CONTÍNUA

CURSO LONGITUDINAL

LONGITUDE DO EIXO

DIÂMETRO DO EIXO

ILIMITADA COM STEP 120 mm

3 EIXOS DE ACOMPLAMENTO CÔNICO DE
1000 mm + 1000 mm + 500 mm

35 mm

PESO DA UNIDADE CENTRAL
20 Kg
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Máquinas Ferramentas Portáteis Multifuncionais Hi Tech
As máquinas realizam trabalhos “in situ” com uma única configuração de:

As máquinas realizam trabalhos em campo com uma única

• Mandrilado
configuração de:
• Soldagem interna e externa
• Mandrilado
• Perfuração
• Soldagem interna e externa
• Rosqueado
• Perfuração
• Rosqueado

Características Técnicas Gerais:
DIÂMETRO DO MANDRILADO

TECNOLOGIA DE SOLDAGEM

22 mm – 400 mm

25 mm – 400 mm

ESPIRAL CONTÍNUA

CURSO LONGITUDINAL

LONGITUDE DO EIXO

DIÂMETRO DO EIXO

ILIMITADA COM STEP DE 110 mm

3 EIXOS DE ACOMPLAMENTO CÔNICO DE
1000 mm + 1000 mm + 730 mm

40 mm

PESO DA UNIDADE CENTRAL
27 Kg
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DIÂMETRO DE SOLDAGEM

Máquinas Ferramentas Portáteis Multifuncionais Hi Tech
As máquinas realizam trabalhos em campo com uma única
configuração de:
• Mandrilado
• Soldagem interna e externa
• Perfuração
• Rosqueado

Características Técnicas Gerais:
DIÂMETRO DO MANDRILADO

DIÂMETRO DE SOLDAGEM

TECNOLOGIA DE SOLDAGEM

22 mm – 400 mm

25 mm – 400 mm

ESPIRAL CONTÍNUA

CURSO LONGITUDINAL

LONGITUDE DO EIXO

DIÂMETRO DO EIXO

ILIMITADA COM STEP DE 210 mm

3 EIXOS DE ACOMPLAMENTO CÔNICO DE
1000 mm + 1000 mm + 730 mm

40 mm

PESO DA UNIDADE CENTRAL
34 Kg
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Máquinas Ferramentas Portáteis Multifuncionais Hi Tech
As máquinas realizam trabalhos em campo com uma única
configuração de:
• Mandrilado
• Soldagem interna e externa
• Perfuração
• Rosqueado

Características Técnicas Gerais:
DIÂMETRO DO MANDRILADO

DIÂMETRO DE SOLDAGEM

TECNOLOGIA DE SOLDAGEM

32 mm – 450 mm

25 mm – 450 mm

ESPIRAL CONTÍNUA

CURSO LONGITUDINAL

DISTÂNCIA DO EIXO

DIÂMETRO DO EIXO

ILIMITADA COM STEP DE 210 mm

3 EIXOS DE ACOMPLAMENTO CÔNICO DE
1000 mm + 1000 mm + 860 mm

50 mm

PESO DA UNIDADE CENTRAL
35 Kg
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Máquinas Ferramentas Portáteis Multifuncionais Hi Tech
As máquinas realizam trabalhos em campo com uma única
configuração de:
• Mandrilado
• Soldagem interna e externa
• Perfuração
• Rosqueado

Características Técnicas Gerais:
DIÂMETRO DO MANDRILADO

DIÂMETRO DE SOLDAGEM

TECNOLOGIA DE SOLDAGEM

42 mm – 800 mm

42 mm – 800 mm

ESPIRAL CONTÍNUA

CURSO LONGITUDINAL

LONGITUDE DO EIXO

DIÂMETRO DO EIXO

ILIMITADA COM STEP DE 250 mm

3 EIXOS DE ACOMPLAMENTO CÔNICO DE 1500
mm + 1600 mm + 1600 mm

60 mm

PESO DA UNIDADE CENTRAL
50 Kg
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As
máquinas realizam
trabalhosPortáteis
“” com umaMultifuncionais
única configuração de:
Máquinas
Ferramentas
Hi

• Mandrilado
• Soldagem interna e externa

Tech

As• Perfuração
máquinas realizam trabalhos em campo com uma única
configuração
de:
• Rosqueado
• Mandrilado
• Soldagem interna e externa
• Perfuração
• Rosqueado

Características Técnicas Gerais:
DIÂMETRO DO MANDRILADO

TECNOLOGIA DE SOLDAGEM

180 mm – 1000 mm

100 mm – 1000 mm

ESPIRAL CONTÍNUA

CURSO LONGITUDINAL

LONGITUDE DO EIXO

DIÂMETRO DO EIXO

ILIMITADA COM STEP DE 250 mm

2 EIXOS DE ACOMPLAMENTO CÔNICO DE
2000 mm + 1135 mm

80 mm

PESO DA UNIDADE CENTRAL
65 Kg
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DIÂMETRO DE SOLDAGEM
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Máquinas Ferramentas Portáteis Multifuncionais Hi Tech
As máquinas realizam trabalhos em campo com uma única
configuração de:
• Mandrilado
• Soldagem interna e externa
• Perfuração
• Rosqueado

Características Técnicas Gerais:
DIÂMETRO DO MANDRILADO

DIÂMETRO DE SOLDAGEM

TECNOLOGIA DE SOLDAGEM

400 mm - 1700 mm

400 mm - 1700 mm

ESPIRAL CONTÍNUA

CURSO LONGITUDINAL

LONGITUDE DO EIXO

DIÂMETRO DO EIXO

ILIMITADA COM STEP DE 250 mm

PESO DA UNIDADE CENTRAL
105 Kg
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2 EIXOS DE ACOMPLAMENTO CÔNICO
DE 2000 mm + 1135 mm

100 mm

Máquinas Ferramentas Portáteis Multifuncionais Hi Tech
As máquinas realizam trabalhos em campo com
uma única configuração de:
• Mandrilado

Características Técnicas Gerais:
DIÂMETRO DO MANDRILADO
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CURSO LONGITUDINAL

VELOCIDADE DE AVANÇO

400 mm - 1700 mm

ILIMITADA COM STEP DE 290 mm

38 mm / min

VELOCIDADE DE ROTAÇÃO

CAPACIDADE DE CORTE

LONGITUDE DO EIXO

RPM 36

173 CM 3 /min

2 EIXOS DE ACOMPLAMENTO CÔNICO DE 2000 mm +
1135 mm

DIÂMETRO DO EIXO

PESO DA UNIDADE CENTRAL

100 mm

120 Kg

´

ACESSÓRIOS

Várias possibilidade de trabalho
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●

Kit 2000

● MFH

● Posicionador/visualizador

Cabeçote motorizado

eletrônico

● Suportes

● Kit

para interno

para torneado externo

● Porta

ferramenta de precisão micrométrico

Kit 2000
CABEÇOTE DO PORTA FERRAMENTA PARA MANDRILAR E FACEAR COM AVANÇO RADIAL SEMIAUTOMÁTICO

Projetado para máquinas Mandriladoras Portáteis Multifuncionais da Série W. São fornecidos em vários modelos, em dimensões
pequena, média e grande. Apresenta um sistema modular de porta ferramentas de alta precisão para trabalhos em diferentes
diâmetros. O kit 2000 é instalado sobre o eixo de rotação da máquina por meio de um simples bloqueio com parafusos e sem a
necessidade de nenhuma interface específica.
Com o passar dos anos evoluímos com a criação de diferentes modelos, com
movimentos sempre mais refinados, precisos e equilibrados, garantindo mais
durabilidade para a ferramenta, uma velocidade adequada de corte e a obtenção de
excelentes acabamentos.

•
•
•
•

RETIFICAÇÃO ORTOGONAL DOS PLANOS
ALOJAMENTOS PARA ANEIS SEEGER E O’RINGS
RETIFICAÇÃO PARA SUPERFÍCIES CILÍNDRICAS
SÉRIES CIRCULARES

ACIONADOR A DISTÂNCIA PARA O KIT 2000

Por meio deste dispositivo mecânico é possível acionar com facilidade, à distância e de forma segura o "volante de arrasto" presente
no cabeçote do kit 2000, permitindo que o operador realize e controle as várias fases do trabalho de qualquer posição e ângulo.
Uma vez instalado, ele atua como acionador da
transmissão do movimento de translação radial da

ferramenta, a gestão do sistema é feita através da

Parafuso de aperto
Corpo de acionamento

“ALAVANCA DE CONTROLE MODULAR" que

controla a ativação e desativação. O sistema conta com

um dispositivo de segurança interno que em caso de
obstrução ou esforço excessivo da ferramenta neutraliza
a transmissão.

Parafuso de aperto
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Mediante solicitação prévia, algumas configurações especiais podem ser fabricadas e fornecidas.

CABEÇOTE MOTORIZADO (MFH Motorized Facing Head)
O cabeçote motorizado (MFH = MOTORIZED FACING HEAD) fica preso a um

eixo giratório e de translação e opera especificamente nas máquinas W, sendo

utilizado para realizar trabalhos de faceamento ou torneado interno (linear ou não)
em corpos tubulares cilíndricos, permitindo ao operador realizar e controlar as
diferentes fases de trabalho por meio do painel de comandos.

• RETIFICAÇÃO ORTOGONAL DOS PLANOS
• ALOJAMENTOS PARA ANEIS SEEGER E O’RINGS
• TORNEADO INTERNO (Linear ou não linear)
• RANHURAS CONCÊNTRICAS
• RETIFICAÇÃO DE SUPERFÍCIES CILÍNDRICAS

O deslocamento radial da ferramenta é operado e controlado pela posição e
velocidade proporcionando trabalhos em automático com precisão, por meio de

módulos de extensão adequados, sendo possível obter diferentes diâmetros de
produção. É possível ajustar proporcionalmente o contrapeso necessário para
equilibrar o sistema.

DIÂMETRO MÍNIMO DE
TRABALHO
80 mm

DIÂMETRO MÍNIMO DE
TRABALHO
80 mm

DIÂMETRO MÍNIMO DE
TRABALHO
100 mm

DIÂMETRO MÍNIMO DE
TRABALHO
120 mm

DIÂMETRO MÍNIMO DE
TRABALHO
PERSONALIZADO

DIÂMETRO MÁXIMO DE
TRABALHO
600 mm

DIÂMETRO MÍNIMO DE
TRABALHO
800 mm

DIÂMETRO MÍNIMO DE
TRABALHO
1000 mm

DIÂMETRO MÍNIMO DE
TRABALHO
1700 mm

DIÂMETRO MÍNIMO DE
TRABALHO
PERSONALIZADO

CURSO LONGITUDIAL COM STEP
DE

CURSO LONGITUDIAL COM STEP
DE

CURSO LONGITUDIAL COM STEP
DE

CURSO LONGITUDIAL COM STEP
DE

CURSO LONGITUDIAL COM STEP
DE

80 mm

130 mm

240 mm

240 mm

PERSONALIZADO

38

POSICIONADOR/VISUALIZADOR ELETRÔNICO
DISPOSITIVO INOVADOR, SEGURO E EXTREMAMENTE PRECISO, O VISUALIZADOR/POSICIONADOR REPRESENTA A NOVA
FRONTEIRA EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA ALCANÇADA PELA SIR MECCANICA.
Ele é capaz de visualizar em tempo real, o espaço percorrido pela ferramenta de corte em relação a uma origem preestabelecida. Tal
instrumento também permite estabelecer a distância exata que deve ser obtida na fase de trabalho ou de deslocamento. Além da

posição em tempo real da ferramenta e dos dados relacionados à distância que se deseja percorrer na fase de trabalho, o display
também oferece a possibilidade de visualizar os dados relativos à velocidade de avanço [mm/min] e a modalidade de trabalho
(posicionador/visualizador).

Seguro e preciso em centésimos de milímetros, tal dispositivo facilita, e até mesmo elimina, a regulagem manual por parte do

operador em complexas fases de medições e consequentes "stop and go".

Incluído no painel de comandos da máquina de maneira harmoniosa e compacta, a eletrônica do equipamento dispõe de um
sistema de hardware/software de ponta, que possibilita a fabricação de um produto mais inovador e dinâmico.
Altamente funcional e eficiente.

O dispositivo está equipado com uma interface gráfica "User Friendly" em que é possível administrar, calibrar e monitorar o

trabalho de maneira direta através dos botões dispostos no painel de comandos W

Características Técnicas Gerais:

Idiomas: Italiano, Espanhol, Francês, Inglês, Alemão e Russo.
Display LCD: 40 letras em 2 linhas
Funcionamento: É possível incluir ou anular durante o funcionamento
Leitura: Trasmite o codificador magnético com quadratura de sinal
Interface: 2 botões para uso dos parâmetros de todas as funções
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SUPORTES INTERNOS

SISTEMAS INOVADORES SIMPLES E GENIAIS QUE TORNAM O TRABALHO EXTREMAMENTE PRECISO E EFICAZ, AINDA QUE COM
LONGITUDES INDEFINIDAS.

Suporte Interno Fixo
Suporte interno composto por buris
modulares de diferentes medidas. Cada buril
pode ser regulado de modo independente,
facilitando a centralização em superfícies com
acabamento circular imperfeito. De aplicação
imediata, este suporte acoplado em série é
bastante útil no trabajo com dobradiças
coaxiais dispostas de forma alinhada.

Anel de Centralização e Suporte Interno
O anel de centralização foi projetado para ser
utilizado na parte interna dos corpos
tubulares. Os quatro buris são regulados de
forma
independente
permitindo
uma
operação de centralização fácil e rápida.
Garantindo a máxima precisão mesmo nos
casos em que a centralização deve ser
realizada em superfícies sem acabamento
perfeitamente circular, permitindo posicionar
o eixo porta ferramenta ao longo do eixo da
peça a trabalhar. Está disponível para todas as
máquinas ferramentas da série W e em
diferentes
dimensões
segundo
as
especificações solicitadas pelo cliente.

Suporte Interno Autocentrante
O bloqueio dos parafusos através da “chave
especial articulada" específica, fornecida junto
do equipamento, permite posicionar e fixar o
suporte no interior do tubo que será
trabalhado. O design compacto permite a
instalação do suporte à parte interna em tubos
de diâmetros e dimensões reduzidas.
Autocentrando-se
em
superfícies
bem
acabadas,
garante
uma
centralização
excelente, mantendo o eixo sempre alinhado.

Suporte Centrador Mecânico Fixo
Suporte Autocentrante Corrediço com Expansão Pneumática
O autocentrador se desloca junto à ferramenta e ao eixo que gira em seu interior. O
autocentrante segue a ferramenta e desliza sobre uma superfície circular já mecanizada e
acabada. Mediante a ação do ar comprimido, os três buris se expandem
simultaneamente. Acompanhando a ferramenta em todo o percurso. Localizado na
ferramenta, ele funciona como amortecedor, atenuando as vibrações de corte.
Autocentrando-se em uma superfície bem acabada, ele guia e mantém o eixo sempre
alinhado. Garante a máxima precisão em qualquer condição e em qualquer longitude.

Ajustando os parafusos correspondentes por
meio da “chave longa articulada", fornecida
junto do equipamento, é possível mover cada
buril individualmente no suporte regulando
expansão e distância. Pode ser utilizado no
interior de cavidades cilíndricas profundas e
inacessíveis. Sendo ótimo para centralização
em superfícies sem acabamento perfeitamente
circular.
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K.E.W. TORNEADO EXTERNO

Adaptável a diversos graus de liberação e instalado sobre o corpo a ser trabalhado, permitindo na instalação da
máquina W efetuar a operação de torneado externo.
O kit, graças aos seus pontos e elementos ajustáveis, permite uma centralização perfeita da máquina sobre o corpo
cilíndrico. Sobre tal estrutura estão sistemas para ajustes grossos e finos, necessários conforme as tolerâncias
geométricas requeridas.

Operações de:

Com sistema ajustável que pode ser orientado tanto de maneira plana
quanto axial.
O corte gerado por uma ferramenta orbital com baixo número de giros e
sistema de contraponto ajustável, garante um ótimo acabamento,
estabilidade e amortecimento das vibrações.

Solda Externa

Torneado Externo

Trabalho Cônico
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PORTA FERRAMENTA AJUSTÁVEL COM PRECISÃO MICROMÉTRICA
É possível mover a ferramenta de forma radial através da
ROTAÇÃO DA BUCHA AJUSTÁVEL

Posição radial ajustável com EXTREMA PRECISÃO

PORTA FERRAMENTA AJUSTÁVEL COM PRECISÃO MICROMÉTRICA

É possível mover a ferramenta de forma radial através da

´

ROTAÇÃO DA BUCHA AJUSTÁVEL

MÁQUINAS FERRAMENTAS PORTATÉIS MULTIFUNCIONAIS
Posição radial ajustável com EXTREMA PRECISÃO

Única em seu gênero, ela conta com todas as vantagens das máquinas da série W,
e ainda vem acompanhada de um cabeçote do tipo CNC que permite realizar trabalhos de alto nível e precisão.
PERFIS CURVÍLINEOS COM QUALQUER RAIO DE CURVATURA
TRABALHOS CÔNICOS E CHANFRADOS DE QUALQUER TIPO
TODOS OS TIPOS DE ROSQUEADOS - FACEADOS SENSÍVEIS OU DE FORMAS
QUALQUER TIPO DE RANHURAS - RANHURA FONOGRÁFICA
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A interface CNC é simples e intuitiva. Além de poder
criar programas manualmente, é possível executar
arquivos criados com programas CAM sofisticados sem
ter de digitar nenhum comando.
As outras modalidades FILE, JOG e MDI estão
completamente integradas e podem ser utilizadas
juntas com algumas exceções. Ou seja, é possível abrir
um arquivo e visualizá-lo, dar comandos em modo
MDI e passar para o modo JOG sem limitações.
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´
MÁQUINAS FERRAMENTAS PORTÁTEIS MULTIFUNCIONAIS HI Tech
Utiliza componentes high tech que
funcionamento eficiente e de alto nível.
•
•
•
•
•
•

permitem

um

Perfis curvílineos com qualquer raio de curvatura
Trabalhos cônicos e chanfrados de qualquer tipo
Todos os tipos de rosqueados

Faceados sensíveis ou de formas
Qualquer tipo de ranhuras
Ranhura fonográfica

Características Técnicas Gerais:
DIÂMETRO DO MECANIZADO

CURSO AXIAL (Z)

CURSO RADIAL (X)

110 mm – 600 mm

250 mm

Depende da escolha do tipo de modelo de
cabeçote kit 2000

3 GRAUS DE LIBERAÇÃO

2 EIXOS

PESO DA MÁQUINA

( X – Z –S )

( X – Z)

72,5 Kg

PERSONALIZÁVEL DE ACORDO COM AS DEMANDAS DOS CLIENTES
Sob demanda, a máquina pode ser equipada conforme padrão para executar todos os trabalhos efetuados para a SÉRIE
W, inclusive a SOLDAGEM.

´
MÁQUINAS FERRAMENTAS PORTÁTEIS MULTIFUNCIONAIS HI Tech
Utiliza componentes high tech que permitem um funcionamento
eficiente e de alto nível.
•
•
•
•
•
•

Perfis curvílineos com qualquer raio de curvatura
Trabalhos cônicos e chanfrados de qualquer tipo
Todos os tipos de rosqueados

Faceados sensíveis ou de formas
Qualquer tipo de ranhuras
Ranhura fonográfica

Características Técnicas Gerais:

DIÂMETRO DO MECANIZADO

CURSO AXIAL (Z)

CURSO RADIAL (X)

110 mm – 600 mm

600 mm

Depende da escolha do tipo de modelo de
cabeçote kit 2000

3 GRAUS DE LIBERAÇÃO

2 EIXOS

PESO DA MÁQUINA

( X – Z –S )

( X – Z)

95 Kg

PERSONALIZÁVEL DE ACORDO COM AS DEMANDAS DOS CLIENTES

Sob demanda, a máquina pode ser equipada conforme padrão para executar todos os trabalhos efetuados para a
SÉRIE W, inclusive a SOLDAGEM.
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MÁQUINAS FERRAMENTAS PORTÁTEIS MULTIFUNCIONAIS HI Tech
Utiliza componentes high tech que permitem um funcionamento
eficiente e de alto nível.
•
•
•
•
•
•

Perfis curvílineos com qualquer raio de curvatura
Trabalhos cônicos e chanfrados de qualquer tipo
Todos os tipos de rosqueados

Faceados sensíveis ou de formas
Qualquer tipo de ranhuras
Ranhura fonográfica

Características Técnicas Gerais:
DIÂMETRO DO MECANIZADO

CURSO AXIAL (Z)

CURSO RADIAL (X)

110 mm – 600 mm

800 mm

Depende da escolha do tipo de modelo de
cabeçote kit 2000

3 GRAUS DE LIBERAÇÃO

2 EIXOS

PESO DA MÁQUINA

( X – Z –S )

( X – Z)

105 Kg

PERSONALIZÁVEL DE ACORDO COM AS DEMANDAS DOS CLIENTES

Sob demanda, a máquina pode ser equipada conforme padrão para executar todos os trabalhos efetuados para a
SÉRIE W, inclusive a SOLDAGEM.
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MÁQUINAS FERRAMENTAS PORTÁTEIS MULTIFUNCIONAIS HI Tech
Utiliza componentes high tech que permitem um funcionamento
eficiente e de alto nível.
•
•
•
•
•
•

Perfis curvílineos com qualquer raio de curvatura
Trabalhos cônicos e chanfrados de qualquer tipo
Todos os tipos de rosqueados

Faceados sensíveis ou de formas
Qualquer tipo de ranhuras
Ranhura fonográfica

Características Técnicas Gerais:
DIÂMETRO DO MECANIZADO

CURSO AXIAL (Z)

CURSO RADIAL (X)

110 mm – 600 mm

1000 mm

Depende da escolha do tipo de modelo de
cabeçote kit 2000

3 GRAUS DE LIBERAÇÃO

2 EIXOS

PESO DA MÁQUINA

( X – Z –S )

( X – Z)

115,5 Kg

PERSONALIZÁVEL DE ACORDO COM AS DEMANDAS DOS CLIENTES

Sob demanda, a máquina pode ser equipada conforme padrão para executar todos os trabalhos efetuados para a
SÉRIE W, inclusive a SOLDAGEM.

TORNO PARA FACEAMENTO/FRESADORA FMAX
Faceamento Geral, Fresado, Torneado, Mandrilado, Perfuração (divisor
eletrônico por séries circulares), Ranhuras cilíndricas, Rosqueado em
profundidade, Chafradura, Soldagens, oxicorte

Também disponível em CNC

MÁQUINA FERRAMENTA PORTÁTIL PARA RETIRADA DE APARAS

Projetada para executar mecanizado em faces exteriores, com superfícies planas ou diferentes níveis, em grandes
corpos de simetria axial, cavidades cilíndricas de grandes diâmetros.
CRIADA PARA EFETUAR TRABALHOS "IN - SITU" soluciona a impossibilidade e dificuldade de natureza
econômica/logística, de transportar equipamentos e suas relativas conexões estruturais do local onde estão.
Devido à sua estrutura e design, está apta tanto para operações de faceamento, chanfradura interna e externa, como
para criação de ranhuras cilíndricas concêntricas a espiral e preparo de superfícies e biselados para soldagem.
É possível empregar o equipamento como broca radial, indispensável para perfurar orifícios de precisão de flanges
de diversos diâmetros.
Todo o sistema de trabalho e de movimento é comandado eletronicamente por meio de sensores que permitem um
monitoramento e ajuste contínuo dos parâmetros de corte e avanço.
A montagem e instalação podem ser feitas tanto horizontal como verticalmente, trabalhos em qualquer posição para
todas as superfícies com diversos níveis de acabamento. O sistema de fixação e suporte são do tipo modular,
compatível com diferentes demandas diametrais.

Executa Operações de:
• FACEADO GERAL

● ROSQUEADO

• FRESADO

● MECANIZADO EM PROFUNDIDADE

• TORNEADO

● CHANFRADURA

• MANDRILADO

● SOLDAGEM

• PERFURAÇÃO (Divisor Eletrônico por séries circulares)

● OXICORTE

• RANHURAS CILÍNDRICAS
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Controlador Fmax
Projetado para atingir máxima confiabilidade e ergonomia, o painel de comandos da Fmax combina a praticidade e
design em uma única solução, é ajustável na altura e inclinação conforme a necessidade do operador oferecendo o
máximo conforto e facilidade de leitura.
Existem 4 zonas de controle, uma para cada eixo:
[R] - ROTAÇÃO DA FRESA

[S] - ROTAÇÃO DA MÁQUINA
[X] - AVANÇO RADIAL
[Z] - AVANÇO AXIAL
Para cada movimento é possível regular independentemente o sentido e
velocidade.
Todas as velocidades tanto de translação (mm/min como de rotação) (rpm) são
controladas permanentemente de maneira independente. Os deslocamentos têm
comando “rápido” e uma tela de “STATUS” para o diagnóstico do estado de
funcionamento. Cada zona de controle está equipada com barra e LED. S.T.P
através da qual é possível comprovar a carga instantânea de trabalho.
Quando os LEDs da barra piscam, eles alertam ao operador a eventualidade de
uma sobrecarga, dando a possibilidade de alterar os parâmetros de corte.
Na versão com divisor/posicionador eletrônico de orifícios, o painel está equipado
com uma tela alfanumérica de LCD adicional, três teclas e uma pequena torre
luminosa com LED indicando o número de orifícios distribuídos de modo
equitativo, este acessório opcional, posiciona a máquina nas coordenadas exatas
de cada orifício.
As 3 cores acendem alternadamente acompanhadas de um sinal acústico, guiando
os operadores constantemente, sobre o estado do trabalho em andamento.

MÁQUINAS FERRAMENTAS MULTIFUNCIONAIS FRESADORA PERFURADORA RADIAL
Máquinas de concepção inovadora, de gestão totalmente eletrônica,
que permitem realizar as operações de mecanizado mais variadas e
sofisticadas nas faces de corpos tubulares cilíndricos grandes,
obtendo assim altos níveis de acabamento e precisão.
Aplicações:
• Fresado
• Torneado
• Contorneado
A Fmax 800 pode efetuar os trabalhos de:
• Mandrilado
• Biselado interno e externo
• Ranhuras cilíndricas concêntricas e forma de espiral
• Chanfradura mecânica com várias tochas e chanfradura para
soldagem.

Características Técnicas Gerais:
DIÂMETRO DO FACEAMENTO

DIÂMETRO DO EIXO DE
CENTRALIZAÇÃO

BRAÇO DO PORTA FERRAMENTAS

350 mm – 800 mm

50 mm

600 mm

CURSO RADIAL

CURSO AXIAL

ROTAÇÃO DO CABEÇOTE (inclinação)

180 mm

40 mm

360º
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MÁQUINAS FERRAMENTAS MULTIFUNCIONAIS FRESADORA PERFURADORA RADIAL
Máquinas de concepção inovadora, de gestão totalmente eletrônica,
que permitem realizar as operações de mecanizado mais variadas e
sofisticadas nas faces de corpos tubulares cilíndricos grandes,
obtendo assim altos níveis de acabamento e precisão.
Aplicações:
• FRESADO
• TORNEADO
• CONTORNEADO
• BROCA CALIBRADA EM SÉRIE CIRCULAR
• ROSQUEADO EM SÉRIE CIRCULAR
• CRIAÇÃO DE RANHURA CIRCULAR
• SOLDAGEM CIRCULAR MIG
• OXICORTE CIRCULAR

Características Técnicas Gerais:
DIÂMETRO DO FACEAMENTO

DIÂMETRO DE SOLDAGEM

DIÂMETRO DA BROCA

ROSQUEADO

400 mm – 1700 mm

400 mm – 1700 mm

12 mm – 100 mm

M2 – M30

ROTAÇÃO DO CABEÇOTE
(oscilação)

DIÂMETRO DO EIXO DE
CENTRALIZAÇÃO

CURSO AXIAL

CURSO RADIAL

150mm

400 mm

360º

100 mm

MÁQUINAS FERRAMENTAS MULTIFUNCIONAIS FRESADORA PERFURADORA RADIAL
Máquinas de concepção inovadora, de gestão totalmente eletrônica,
que permitem realizar as operações de mecanizado mais variadas e
sofisticadas nas faces de corpos tubulares cilíndricos grandes,
obtendo assim altos níveis de acabamento e precisão.
Aplicações:
•
•
•
•
•
•
•

FRESADO
CONTORNEADO
BROCA CALIBRADA EM SÉRIE CIRCULAR
ROSQUEADO EM SÉRIE CIRCULAR
CRIAÇÃO DE RANHURA CIRCULAR
SOLDAGEM CIRCULAR MIG
OXICORTE CIRCULAR

Características Técnicas Gerais:
DIÂMETRO DO FACEAMENTO

DIÂMETRO DE SOLDAGEM

DIÂMETRO DA BROCA

ROSQUEADO

1000 mm – 3000 mm

1000 mm – 3000 mm

12 mm – 100 mm

M2 – M30

ROTAÇÃO DO CABEÇOTE
(oscilação)

CORPO DE CENTRALIZAÇÃO
COMPOSTO DE FIXAÇÃO E SUPORTE

CURSO AXIAL

CURSO RADIAL

800 mm – 3000 mm

200 mm

250 mm

360° - 45º + 20º (inclinação)
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MÁQUINAS FERRAMENTAS MULTIFUNCIONAIS FRESADORA PERFURADORA RADIAL
Máquinas de concepção inovadora, de gestão totalmente eletrônica,
que permitem realizar as operações de mecanizado mais variadas e
sofisticadas nas faces de corpos tubulares cilíndricos grandes,
obtendo assim altos níveis de acabamento e precisão.
Aplicações:
•
•
•
•
•
•
•

FRESADO
CONTORNEADO
BROCA CALIBRADA EM SÉRIE CIRCULAR
ROSQUEADO EM SÉRIE CIRCULAR
CRIAÇÃO DE RANHURA CIRCULAR
SOLDAGEM CIRCULAR MIG
OXICORTE CIRCULAR

Características Técnicas Gerais:
DIÂMETRO DO FACEAMENTO

DIÂMETRO DE SOLDAGEM

DIÂMETRO DA BROCA

ROSQUEADO

1500 mm – 4700 mm

1500 mm – 4700 mm

12 mm – 100 mm

M2 – M30

ROTAÇÃO DO CABEÇOTE
(oscilação)

CORPO DE CENTRALIZAÇÃO
COMPOSTO DE FIXAÇÃO E SUPORTE

CURSO AXIAL

CURSO RADIAL

360° - 45º + 20º (inclinação)

1400 mm – 4700 mm

200 mm

250 mm
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MÁQUINAS FERRAMENTAS MULTIFUNCIONAIS FRESADORA PERFURADORA RADIAL
Máquinas de concepção inovadora e gestão totalmente eletrônica,
que permitem realizar as operações de mecanizado mais variadas e
sofisticadas nas faces de corpos tubulares cilíndricos grandes,
obtendo assim altos níveis de acabamento e precisão.
Aplicações:
• FRESADO
• CONTORNEADO
• BROCA CALIBRADA EM SÉRIE
CIRCULAR
• ROSQUEADO EM SÉRIE
CIRCULAR
• CRIAÇÃO DE RANHURA
CIRCULAR
• SOLDAGEM CIRCULAR MIG
• OXICORTE CIRCULAR

Características Técnicas Gerais:
DIÂMETRO DO FACEAMENTO

DIÂMETRO DE SOLDAGEM

DIÂMETRO DA BROCA

ROSQUEADO

1900 mm – 6000 mm

1900 mm – 6000 mm

12 mm – 100 mm

M2 – M30

ROTAÇÃO DO CABEÇOTE
(oscilação)

CORPO DE CENTRALIZAÇÃO
COMPOSTO DE FIXAÇÃO E SUPORTE

CURSO AXIAL

CURSO RADIAL

360° - 45º + 20º (inclinação)

1800 mm – 6000 mm

200 mm

250 mm
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Aplainadora/Fresadora FMAX

KIT DE ACESSÓRIOS

Kit de acessórios a serem utilizados com cada máquina para uma
maior potência ou alternar as possibilidades do trabalho.

● Kit de Torneado
(Apenas Fmax 800)

● Kit
ranhuras
● Kitderanhuras
circulares
circulares

● Kit de Oxicorte

● Kit
● Kit
da de
Broca

● Kit●Mandrilado
Kit ado

● Kit
deRosqueado
Rosqueado
● Kit

● Kit
deSoldagem
Soldagem
● Kit

Perfuração

● Divisor eletrônico por séries circulares

´

Para trabalhos em campo de torneado de alta precisão (administrado totalmente pelo controlador
CNC) sobre superfícies cilíndricas ortogonais externas e/ou internas, em extremidades de corpos
tubulares fixos, estáticos ou impossíveis de serem rotacionados.
•
•
•
•

PERFIS DE INTERPOLAÇÃO LINEAR E/OU CURVILÍNEA
RANHURAS EM VÁRIOS NÍVEIS
ROSQUEADO PADRÃO E/OU CÔNICO
FACEAMENTO RETO E/OU CURVO

A interface CNC é simples e intuitiva. Além da
possibilidade de criar programas de modo manual, é
possível executar arquivos criados por programas
CAM sofisticados sem ter de escrever linhas de
comandos.
As três modalidades ARQUIVO, JOG e MDI estão
completamente integradas e podem ser utilizadas
juntas. É possível abrir um arquivo e visualizá-lo, dar
comandos em modo MDI e passar para o modo JOG
sem limitações.
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Torno orbital portátil full CNC
Criado para trabalhos em superfícies internas, externas e em
faces nos extremos dos corpos tubulares fixos, estáticos ou
impossíveis de serem rotacionados.
Adaptável aos mais variados, complexos e precisos trabalhos
de torneado:
• Perfis de interpolação linear e/ou curvilínea
• Ranhuras em vários níveis
• Rosqueado padrão e/ou cônico
• Faceamento reto e/ou curvo

Características Técnicas Gerais:
CURSO RADIAL (X)

CURSO AXIAL (Z)

DIÂMETRO DO MECANIZADO

50 mm

100 mm

200 mm

VELOCIDADE MÁXIMA DE
ROTAÇÃO (S)

2 EIXOS

3 GRAUS DE LIBERAÇÃO

210 Rpm

( X – Z)

( X – Z –S )

PESO DA UNIDADE
56 Kg

Torno orbital portátil full CNC
Criado para trabalhos em superfícies internas, externas e em
faces nos extremos dos corpos tubulares fixos, estáticos ou
impossíveis de serem rotacionados.
Adaptável aos mais variados, complexos e precisos trabalhos
de torneado:
• Perfis de interpolação linear e/ou curvilínea
• Ranhuras em vários níveis
• Rosqueado padrão e/ou cônico
• Faceamento reto e/ou curvo

Características Técnicas Gerais:
CURSO RADIAL (X)

CURSO AXIAL (Z)

DIÂMETRO DO MECANIZADO

80 mm

200 mm – 320 mm (longitude da
versão 320 mm)

400 mm

VELOCIDADE MÁXIMA DE
ROTAÇÃO (S)

3 GRAUS DE LIBERAÇÃO

2 EIXOS

143 Rpm

( X – Z –S )

( X – Z)

PESO DA UNIDADE
115 Kg

´

Máquina Ferramenta Multifuncional Rosqueadora Portátil

Rosqueadora Portátil W TMAX

´

O W TMax é uma máquina ferramenta portátil de gestão eletrônica
para a realização de roscas internas cilíndricas. Geralmente, de acordo
com as necesidades específicas do cliente considerando o intervalo de
trabalho, longitude, passagem etc é possível personalizar de acordo
com as necessidades individuais

Os diâmetros de rosca e do curso longitudinal da
máquina são personalizáveis.

Características Técnicas Gerais:

DIÂMETRO DO EIXO

LONGITUDE DO EIXO

CURSO LONGITUDINAL

60 mm

1500 mm

350 mm

AVANÇO

TORQUE MÁXIMO DO EIXO

VELOCIDADE MÁXIMA DO ROSQUEADO

850 Nm

11 Rpm

MECÂNICO

(TIPO DE PASSAGEM DO ROSQUEADO SOB
DEMANDA)

PESO DA UNIDADE
50 Kg

´

Mandriladora Portátil com eixo fixo

A SOLUÇÃO IDEAL PARA TRABALHOS DE MANDRILADO E
REALINHAÇÃO DE GRANDES DIÂMETROS E LONGITUDES
CONSIDERÁVEIS.

´

Mandriladora Portátil com eixo fixo
A solução ideal para trabalhos de mandrilado e
realinhação de grandes diâmetros e longitudes
consideráveis.
Todo o sistema de mecanizado é comandado
eletronicamente por meio de diversos transdutores que
permitem um monitoramento e ajuste contínuo dos
parâmetros de corte e avanço.

Características Técnicas Gerais: RSX9 800 - RSX9 1200
DIÂMETRO DO EIXO FIXO
CENTRAL

LONGITUDE DO EIXO FIXO
CENTRAL

180 mm

6000 mm

500 mm – 800 mm (RSX9 800)
700 – 1200 mm (RSX9 1200)

VELOCIDADE DE AVANÇO

VELOCIDADE MÁXIMA DE ROTAÇÃO.

200 mm / min

55 Rpm (RSX9 800) – 30 Rpm (RSX9 1200)

TORQUE MÁXIMO DA
FERRAMENTA
180 Nm (RSX9 800) – 500 Nm
(RSX9 1200)

DIÂMETRO DO MANDRILADO

PESO DA UNIDADE
58 Kg (RSX9 800) – 65 Kg (RSX9 1200)
A RSX9, devido ao seu movimento mecânico sólido e preciso, está apta a trabalhar em diferentes aplicações de torneado de superfícies
cilíndricas internas para desgaste e acabamento.

Soldagem Interna e Externa

A solução ideal para Soldagem Externa
TECNOLOGIA DE SOLDAGEM
ESPIRAL CONTÍNUA

Características Técnicas Gerais
DIÂMETRO DE SOLDAGEM

TIPO DE TRANSMISSÃO

TORQUE MÁXIMO

50 mm

Correia dentada

300 Nm

ABSORÇÃO MÁXIMA

VELOCIDADE

PESO

0,6 A (7,2W)

8,5 Rpm

20 Kg

A solução ideal para Soldagem

Interna e Externa

Características Técnicas Gerais
DIÂMETRO DE SOLDAGEM

TIPO DE TRANSMISSÃO

CURSO LONGITUDIAL

25 mm – 400 mm

Correia dentada

ILIMITADA COM STEP DE 220 mm

SISTEMA DE AVANÇO

VELOCIDADE DE AVANÇO

VELOCIDADE DE ROTAÇÃO

ELETROMECÂNICO

0 - 3 mm / giro

44 Rpm

MOTOR

PESO

45 W

8 Kg

´

Máquina de corte linear

A máquina pode ser manuseada de forma motorizada e controlada
eletronicamente em 3 graus de liberação manual e não motorizada para os 3
restantes:
1. Translação Axial Z (motorizada)
2. Translação retilínea X (motorizada)
3. Translação retilínea X (motorizada)
4. Traslação longitudinal L (manual)
5. Rotação R (rotação da máquina)
6. Rotação S
(rotação da bucha motorizada)
Semiautomática - os movimentos de corte são controlados totalmente por um painel de comandos
eletrônico projetado para realizar operações de corte nas superfícies que estão ao redor da máquina.
Portátil - idealizada para efetuar trabalhos em campo, equipamento de movimentos rápidos para otimizar
os tempos de trabalho. Pode ser instalada em superfícies horizontais, verticais ou em qualquer posição.
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