






Item Tipo VIII  Tipo X Tipo XII

L32-1M 8 L32-1M1 0 L32-1M12

Diâm. máx. de usinagem ø32 mm (opcional: ø38)

Comprimento máx. de usinagem (L)
Diâm. máx. passagem do fuso principal ø39 mm

Rotação máxima do fuso principal -1

Diâm. máx de aperto do fuso traseiro ø32 mm

Comp. máx peça no fuso traseiro   80 mm

Comprimento máx. ejetável 140 mm

Rotação máxima do fuso traseiro -1

Rotação ferram. acionadas gang
Rot. ferram. acionadas bloco posterior (OP VIII)

      

Capacidade de montagem ferram. 19~3 0 24~4 4 30~40

Ferramentas de torneamento na Gang 6

Ferramenta acionada na Gang 4~ 6 3 7~11

Ferramenta Frontal 4~ 9 4~1 6 4~9

Ferramenta Traseira 1 9~2 0 13~19

Tamanho do porta ferramenta: 

Ferramenta de torneamento na Gang
Porta Broca (Pinola)

TF37SP (TF43: ø

TF37SP (TF43: ø

Pinça de Aperto da ferramenta estática
Bucha-guia ø

Velocidade de deslocamento dos eixos
Todos os eixos (exceto Y2) 32 m/min

Eixo Y2 – 24 m/min

Motores
Acionamento do fuso principal
Ferramentas acionadas da Gang
Acionamento do fuso traseiro
Ferram. acionadas bloco traseiro (OP VIII)
Ferramentas acionadas do bloco frontal
Óleo refrigerante

Altura central
Consumo de potência nominal V

Corrente de carga plena 
Capacidade do disjuntor principal

Acessórios padrão

Unid sujeição por pinça no fuso principal

Unid sujeição por pinça no fuso traseiro

Unid de bucha de guia rotativa

Unid ferram.  acionadas na gang

Fluído de Corte (com detector de nível)

Funções NC padrão

Funções NC opcionais

Saltar bloco opcional (9 conjuntos)
Função pular programa de usinagem traseira
Capacid. armazenagem de programa 600m (aprox. 240KB)

Sensor de travamento de porta

Detector de quebra de bedame

Iluminação interna

Bucha de guia rotativa

Unidade refrigeração do fuso principal

Unidade acionada bloco posterior (X,XII)

Rosqueamento em arco
Fuso com funções geométricas
sincronizadas
Eixo C fuso principal
Eixo C fuso traseiro
Interpolação de fresagem

Rosca rígida
Rosca rígida de alta veloc
Ferram. acion. veloc. diferencial
Controle de vida útil de ferram. I

Interpolação helicoidal inclinada
Corte de engrenagem

Informações Ambientais

6,3 g/ciclo

Taxa de uxo de ar necessário

Informações Básicas Consumo de energia
V

Informações de Desempenho

Ambiental

Consumo de energia
3

 

Consumo de Ar

Nível de ruído Valor m i o com  as  m  JIS

Abordagem de Questões 

Ambientais

Redução de carga ambiental
Reciclagem o

Gestão ambiental B scam os " isi o  V r "  p riorizan o as com pras  ns  s r i os  m ostram  consi ra o com  o m io am i nt

*Ferram. acion. bloco traseiro opcional na versão VIII; ** Unid. acionada ferram. frontal opcional para todos os modelos
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A licença pode ser necessá ria antes da exportação, reexportação ou transferência de tais produtos. Favor entrar em  contato conosco para mais informações.

Rua Ba rtolomeu de 
Gusmã o, 524 - São Paulo

11 5069-4200

Máx.6.000 min-1 (uso contínuo 4.500 min-1)

Máx.6.000 min-1 (uso contínuo 3.000 min-1)

Máx.6.000 min-1 (uso contínuo 3.000 min-1)Rot. ferram. acionadas frontais (OP)

Pinça de aperto do fuso principal

Pinça de aperto do fuso traseiro
Pinça de aperto da ferramenta acionada

Óleo lubrificante

Pressão e fluxo ar para disp. pneumáticos
Peso

Separador de peças

Lubrificação auto (com detector de nível)

Sensor de movimentação

CINCOM SYSTEM M70LPC-VU 
   (Mitsubishi)
LCD 8.4 polegadas colorido
Slot USB 
Cap. armazenagem programa:
m (aprox.  KB)
Compensação de ferram: 80 pares

Mostrador tempo de operação 
Mostrador info oper. máquina
Ciclo multi repetitivo para torn.
Controle de eixo B (tipo XII)
Sincronismo com fuso traseiro
Verif. de interferência
Rosqueamento sinc. faseamento
Detec de mudança de veloc. corte

Chanfro e arrendodamento autom.
Eco indicação
Rosca com entradas múltiplas

Ciclo de furação

Controle de vida útil de ferram. I
Interpolação helicoidal

Consumo de lubri$cante

*1: Esta é a energia de modo de espera no modo de paragem inativo (função que desliga a excitação do servomotor quando ela nã 

izade de compara o desempenho ambiental com os modelos existentes.

*3: O tempo médio do ciclo é 55 segundos com a peça de teste padrão da nossa empresa.

ado pelo Ministério do Meio Ambiente.

or necessária a reciclagem destes materiais, contratar uma empresa adequada.

o é necessária, por exemplo, durante a edição do programa).

Função poligonal


