
Linha Cincom Evolution
Torno Automático CNC Tipo Cabeçote Móvel (Swiss Type)

Alta Produção com Excelente Custo Benefício



O conceituado modelo K
evolui para a nova era,
adaptando-se às atuais
mudanças do mercado global.

Montagem de até 23 ferramentas

Para a produção de peças complexas
com ótimo custo-benefício.

Layout flexível de ferramentas

Permite montar até 8 ferramentas acionadas
Incluindo furação/fresamento transversal,
furação/rasgo na face.

Permite usinar rasgos frontais e furos

transversais no bloco traseiro

O mesmo suporte é adaptável para rasgos
e furações transversais.

Processamento rápido

O novo comando permite uma economia
relevante para peças complexas.

A K16E vem equipada com o renomado

Citizen é a escolha certa para rápidos
set-ups e mudança de peças. O novo controle
e interface do usuário torna o uso da K16
ainda mais simplificado.

O controle exclusivo Cincom reduz

minimamente o tempo ocioso  de usinagem

o desenvolvimento dinâmico do software
Citizen lidera o mercado de tornos tipo

Rígida e compacta

A estrutura rígida e compacta do modelo
anterior Citizen K16 também evolui para
a nova linha Evolution.

Fuso de alta velocidade

Padronizada com 15,000 rpm no fuso principal.

Torque aperfeiçoado no fuso secundário

O torque do fuso secundário foi aperfeiçoado
para uso em baixas rotações.

A linha Cincom Evolution da Citizen
Apresenta a K16E – Processos mais rápido e
manuseio simplificado.

Exemplos de peças usinadas na K16E

Peças para maquinário
industrial

Peças para área médica Peças para dispositivos de comunicação &MFDUSPOJDEFWJDFQBSUTPeças para dispositivos
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sistema operacional Citizen

cabeçote móvel.

eletrônicos



Maior redução do tempo ocioso

Mesmo se comparada aos modelos anteriores da K16, que
substancialmente oferecem uma excelente produtividade,
a K16E reduz ainda mais o tempo inativo e o tempo total de ciclo.

Exemplo de pontos para redução de tempo ocioso

Tempo para mudança de Ferramenta/Usinagem

A velocidade de processamento para chamada de ferramentas
com comandos como T01* ou operações onde se faz necessário
alterar o padrão de usinagem com comandos como G610*,por exemplo,
foi melhorada a com a instalação do novo NC e revisão do novo

Tempo de abertura e fechamento da pinça

As operações de abertura e fechamento das pinças em ambos os fusos
estão mais rápidas devido à alteração do mecanismo.

Tempo de indexação do fuso

O comando de indexação direta foi acelerado com o novo sistema NC.

Rotating

Direct

indexing

Indexing

Indexing

Reduza o tempo ocioso ao mínimo possível com o Controle Cincom

1.Retraçãode

2. A aproximação do suporte
da ferramenta ocorre
simultaneamente com a retração

K16E

Indexação

direta

Rotação Indexação

Rotação Indexação

de

Rotação convencional
da máquina

Retorno
ao ponto

Zero

Controle Cincom

A Citizen desenvolveu um novo sistema de controle de alta performance
e deslocamento inteligente dos eixos. O controle Cincom reduz o
tempo ocioso, aumenta a velocidade e reduz substancialmente o

Função de Sobreposição de Ferramenta

Para usinagem no fuso principal, a K16E é equipada com um sistema
de controle independente da gang de ferramentas e suporte oposto de.
ferramentas. A ferramenta seguinte se aproxima enquanto a anterior

Indexação Direta do Fuso

A função de indexação direta do fuso reduz significamente o tempo
de indexação. O fuso desacelera diretamente para a posição desejada,
eliminando o tempo necessário para a parada, referenciamento e

Reduções Adicionais aos Ciclos de Usinagem

* Exemplos para comparação utilizando amostras. O efeito de redução de
tempo ocioso varia conforme a peça a ser usinada.

Cincom K16E03

se desloca.

tempo de ciclo de usinagem. indexação.

ferramenta.

da ferramenta anterior.

rotação

Exemplo 1

Anterior
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Eficiente, Rápida e Altamente Produtiva

Fuso Frontal

• Velocidade: 15,000 rpm
• Motor: 2.2 / 3.7 kW
•Comp. máx de usinagem :

200 mm /1pegada

Fuso Traseiro

• Velocidade: 10,000 rpm
• Motor: 0.4 / 0.75 kW

Ferramenta Acionada da Gang

• Velocidade : 6,000 rpm
• Motor: 0.4 kW

2-Porta broca duplo acionado para

furação frontal GSE2507 (opcional)

porta broca acionado frontal

GSE2607 (opcional)
Porta broca acionado transversal

GSC807

Bloco de furação

U121B (ø19.05 mm)

Bloco de ferramentas

U152B

Suporte acionado

GSC1107

Suporte acionado

GSS1430 (opcional)

A produção mista necessita muito de
flexibilidade, performance e eficiência
em uma máquina. A K16 prova seu valor em
todos esses aspectos. Seu desempenho ímpar
permite usinagens de alta precisão em
peças complexas de até 16mm de diâmetro.
Além de rápidos processos de set-up,
a série K oferece uma alta produtividade
graças a um sistema de avanço rápido
melhor, sistema de aceleração/
desaceleração dos eixos aperfeiçoado
e processamento de programas mais rápido
devido ao novo sistema de controle.

Seu berço rígido, combinado com uma
excepcional estabilidade térmica garantem
possível a precisão da máquina. Devido ao
sistema flexível modular dos suportes,
é possível a montagem de ferramentas para
quase todas as aplicações. Com seu
tamanho reduzido, a K16E ocupa somente

O renomado sistema de operacional Citizen
proporciona rápidos set-ups e troca de produtos

Perfeita para uma vasta gama de usinagens complexas
e permite uma configuração adequada para sua necessidade.

Z1
Y1

X1

Z2

X2
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uma pequena área, proporcionando uma
excelente economia de espaço.

a serem usinados.

frontal para 4 ferramentas

para rasgos

acionadas traseiro



Incrível Versatilidade!

GSC807

Porta broca transversal

Uso para furação transversal e fresamento de topo.
Montagem de até 4 ferramentas em T11~ T14
na configuração padrão.
Pinça: ER11

GSE2607

Porta broca acionado axial

Utilizado para furação excêntrica na face.
O porta broca pode ser montado nas estações
T12~T14. Com o acessório montado, outro
suporte não pode ser montado na estação
adjacente. Pinça: ER11

GSE2707

Porta broca acionado axial traseiro

T12~T14. Com o acessório montado, outro
suporte não pode ser montado na estação
adjacente. Pinça: ER11

GSE2507

Porta broca duplo acionado simultâneo (front/tras)

Usado em furação excêntrica na face.
Este suporte pode ser montado somente
na erstação T14. Pinça: ER11

GSS950

Suporte acionado para corte na face

Usado para processo de corte na face.
Pode ser montado somente em T13.
Dimensão máxima da serra: 50 mm.Ø

GSS950:Ø50×15.875 / 12.7 mm

GSE2807

Porta broca acionado simultâneo (front/tras)

Utilizado para furação excêntrica na face.
O porta broca pode ser montado nas estações
T12~T14. Com o acessório montado, outro
suporte não pode ser montado na estação
adjacente. Pinça: ER11

GSC1107

Porta broca acionado axial

Utilizado para furar e fresar axialmente
no fuso traseiro. Esse porta broca é
montado no bloco de ferramentas traseiro.
Diâm. máx. da pinça: ∅7mm
Pinça: ER11

GSS1430

Suporte acionado traseiro para corte na face
Ideal para operações de corte(fendas)na face.
Montado no bloco de ferramentas traseiro.
Diâm. máx da serra: ∅30mm
Diâm. máx da pinça:∅7mm
Pinça: ER11
Velocidade: máx 2700 rpm (5/3 redução).

BDF103

1-Suporte porta brocas axial

Usado para furação com porta brocas.
Pode ser montado nas estações T12~T14.
BDF103: ∅19.05 mm

GSS1430

Suporte acionado traseiro

Ideal para realizar usinagens transversais
no fuso traseiro. Nota: O suporte ocupa
3 posições do U152B. Pinça: ER11
Velocidade: máx 2700 rpm

Ampla Gama de Ferramentas e Acessórios

Cincom K16E05

Utilizado para furação excêntrica na face.
O porta broca pode ser montado nas estações

(montado na direção transversal)



Tela com interface amigável que mostra as informações necessárias quando se fazem necessárias

Mostrador de Códigos

Uma importante ferramenta auxiliar de
programação, que mostra a lista de códigos
M e G e suas aplicações.

U152B

com

opcional

GSS1430

Devido ao seu CNC de última geração, as
o processo de inicialização e troca de telas
são consideravelmente mais rápidos que em
máquinas com funções similares. O resultado
é uma operação mais eficaz e agradável.

Operação em Tempo Real, com Interface Simples

Ilustrações de Fácil Compreensão

Há uma ilustração para cada item selecionado.
Dessa forma os itens podem ser visualizados
rapidamente.

Verificação de Programa na Máquina

Essa função permite que o programa seja
executado para frente ou para trás,
editado e continuado após uma parada
temporária. É uma ferramenta eficaz

uma função de verificação rápida de programa.

06 Cincom K16E

de programação. O comando possui ainda

Comando CNC de alta performance



Layout da Máquina

232.5

350

K16-Fuso Traseiro K16E- Fuso Traseiro

Diagrama de torque do fuso traseiro(secundário)
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Item K16E VII

Diâmetro máximo de usinagem Ø16mm

Comprimento máximo de usinagem

Diâmetro de furação máximo frontal Ø10mm

Rosca máxima no fuso principal (macho/ cossinete)

Passagem do fuso principal Ø20mm

Velocidade máxima do fuso principal

Diâm. máximo de furação com ferramentas acionadas Ø 5mm

Rosca máxima com ferramentas acionadas na gang

Velocidade das ferramentas acionadas (estimada)

Diâmetro máximo da pinça do fuso secundário Ø16 mm

Comprimento máximo usinável no fuso secundário

Comprimento de peça máximo ejetável

Diâmetro de furação máximo no fuso secundário Ø 6mm

Rosca máxima no fuso secundário

Velocidade máxima do fuso secundário

Diâm. máx. de furação com ferr. acionada no fuso secundário Ø 5mm

Rosca máxima no fuso secundário

Veloc. máx. de ferr. acionadas no fuso secundário (estimada)

Capacidade máxima de montagem de ferramentas

Ferramentas de torneamento na gang de ferramentas

Ferramentas acionadas transversais

Ferramentas acionadas para furação frontal

Ferramentas para furação estática frontal

Dimensões da ferramenta

Ferramentas da Gang □ □12mm, ½"

Porta ferramentas Ø ¾"

Pinças e Buchas

Pinça do fuso principal

Pinça do fuso secundário

Pinça para porta brocas

Pinça para porta brocas e fresas

Bucha de guia

Taxa de Avanço Rápido

Eixos X1 e Y1

Eixos Z1, X2 e Z2

Motorização

Potência do fuso

Potência de ferramentas acionadas da gang

Potência do fuso secundário

Potência das ferramentas acionadas do bloco traseiro

Óleo refrigerante

Óleo lubrificante

Altura do centro da máquina

Alimentação e capacidade de potência requerida

Taxa de pressão e fluxo de ar dos dispositivos  pneumáticos

Peso

Principais Acessórios Padrão
Dispositivo de pinça do fuso principal
Dispositivo de acionamento de bucha de guia rotativa
Bucha de guia rotativa
Dispositivo refrigeração (com sensor de nível)
Sensor de porta
Dispositivo de lubrificação (com sensor de nível)
Separador de peças
Dispositivo de selo pneumático
Dispositivo de pinça do fuso secundário
Unidade de acionamento de ferramenta rotativa da gang
e bloco de ferramentas traseiro

Acessórios Opcionais
Bucha de guia fixa
Dispositivo para peças longas
Alimentador de barras dedicado
Detector de quebra de ferramenta de corte
Transportador de peças
Transportador de cavacos
Dispositivo de detecção de fluxo de óleo refrigerante
Fuso secundário com 15 graus de indexação

(com pino de trava mecânica)
Sinaleiro
Luz de área de trabalho

Funções NC Padrão
Monitor de LCD com 8.4"
Função 8-bit código-B
Ciclo de rosca
Função de arredondamento/chanfro de cantos
Velocidade de corte constante (Fusos 1 e 2)
Ciclo de rosca contínuo (G32)
Conversão pol/métrico
Ciclo múltiplo repetitivo
Número de corretores de ferramenta (40 pares)
Capacidade de memória ( m em fita)
Rosca com um ponto de contato
Detecção de flutuação de velocidade dos fusos
Detector de quebra de ferramenta
Compensação de raio de ferramenta
Sincronização de fusos
Controle de eixo C (principal)
Controle de eixo C (secundário)
Ciclos de furação
Funções macros de usuários
Fresamento com interpolação
Função de torneamento poligonal
Fresamento de ranhuras
Rosqueamento sincronizado
Opção de rosqueam. com veloc. diferencial (macho)
Gerenciamento de vida útil de ferramenta I
Gerenciamento de vida útil de ferramenta II
Interpolação helicoidal
Interpolação helicoidal inclinada
Rosca circular
Rosca com comprimentos variáveis
Função de comando geométrico
Rosqueamento sincronizado
Memória externa

Funções NC Opcionais
Memória de 320m/600m
Comunicação de rede I/O
Corretor de ferramentas com 80 pares

,
São Paulo - SP ,CEP 04 -0
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IMPRESSO NO BRASIL

Especificações de Máquina

200mm/torneamento

2220Kg

M8

15000 rpm

M4

6000 rpm (máx), 4500 rpm (média)

40mm

80mm

M5

10000 rpm

M5

4500 rpm (máx), 3000 rpm (média)

23

6 ~ 7

4 ~8

4

3 ~4

TF20

TF20

ER11

ER11, ER16

0201

24m/min

32m/min

2.2/3.7kW

0.4kW

0.4/0.75kW

0.4kW

0.25kW

0.003kW

1050mm

200V AC, 8kVA

0.5MPa . 70Nl/min

BRASIL
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