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MSY
A série BNE é renomada por sua alta rigidez, capacidade 
de corte pesado e precisão excepcional. O novo 
modelo MSY amplia a capacidade da série BNE com 
a adoção do eixo X3 no fuso traseiro (SP2) e controle 
sincronizado / sobreposto para usinagem simultânea 
com 3 ferramentas. Tempos de ciclo mais rápidos, 
excelente facilidade de uso e capacidade de usinar 
peças complexas são o resultado.

Estrutura da máquina
A construção básica da máquina, que é a combinação 
das guias quadradas altamente rígidas rasqueadas 
com precisão e do apoio pesado inclinado em um 
corpo único, é a base para suportar alta precisão, corte 
pesado e vida útil longa da ferramenta, mesmo em 
usinagem complexa.

Torre HD1

Torre HD2

X1

Z1

Y1
SP1

SP2Z2

Z3

X2
X3
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Torre
A indexação por meio de um acoplamento curvo de 
grande diâmetro, fixação segura da torre hidráulica e 
guias quadradas robustas garantem alta precisão e longa 
vida útil da torre sem comprometer a qualidade. Esta torre 
pode acomodar ferramentas rotativas com um alto torque 
de usinagem de 20 Nm em todas as 12 posições.
Nosso método exclusivo de montagem de porta-
ferramentas, usando dois pinos-guia, facilita a montagem 
e a remoção de porta-ferramentas e garante uma precisão 
de remontagem excepcionalmente alta.

Fuso
Uma combinação de “rolamentos de rolos cilíndricos de 
precisão de duas carreiras” e “rolamentos de esferas de 
contato angular de precisão” suprime o desvio radial e o 
deslocamento térmico na direção longitudinal, além de 
proporcionar alta rigidez.

Seção transversal do fuso

Rolamento de esferas de contato angular de precisão

Exemplos de usinagem simultânea com três ferramentas

Suporte de ferramenta usando o método 
de montagem de dois pinos de guia

Rolamento de rolos cilíndricos de precisão de 
duas carreiras

Tubo do fuso
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Equipar o SP2 com um eixo X3 
permitiu a usinagem simultânea 
de furos nas duas faces, o que 
não era possível nos modelos BNE 
convencionais.
Além disso, o controle de 
sobreposição permite o corte 
simultâneo com duas ferramentas, 
sincronizando o corte no SP2 com 
o corte no SP1, e também o corte 
simultâneo com três ferramentas, 
incluindo o SP2, ajudando a 
reduzir os tempos de ciclo. Assim 
é oferecida uma gama completa de 
variações de usinagem.

 Exemplos de usinagem simultânea com duas ferramentas

SP1, Torneamento & Furação  
SP2,Furação

HD1-L, Furação
HD2-R, Furação

HD1-R, Torneamento
HD2-L, Torneamento

SP1, Torneamento simultâneo 
SP2, Furação

HD1-L, Fresagem
HD2-R, Fresagem

Usinagem simultânea à esquerda 
(HD1 Torneamento, HD2 Furação)

Usinagem simultânea direita  
(HD1 Torneamento, HD2 Furação)

■ Usinagem simultânea de 
3 ferramentas

■  Usinagem simultânea de 
2 ferramentas

Padrões de usinagem variados
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Operação conveniente

Opções

A IHM (Interface Homem Máquina) é adotada
Os gráficos exibidos para cada item e as telas que exibem todas as informações 
necessárias em um só lugar aumentam bastante a conveniência da operação.

Tela de edição fácil de visualizar
A função de cálculo de coordenadas e a função de calculadora incorporadas na 
unidade NC podem ser usadas para cálculos complexos de pontos de interseção.

Apanhador de peças
Descarrega a peça de trabalho no transportador.

Confirmação de corte
Esta é uma função para confirmar que o corte da 
peça de trabalho foi concluído.

Ferramentas rotativas
Garante fresamento estável e de alta potência com 
um torque de 20 Nm. Além disso, está disponível um 
potente motor de 25 Nm para ferramentas rotativas.

Carregador de barras/alimentador de barras
Seleção de Carregadores de barras (comprimento máx. da barra ≈1m) ou 
Alimentadores de barras (comprimento máx. da barra ≈3,6m estão disponíveis.)

Detector de quebra de broca
A quebra da broca é detectada pelo cilindro oscilante. 
A máquina para quando uma quebra é detectada.

Suporte para programação
A função exibe a lista de códigos G e M, incluindo explicações dos argumentos. O ciclo de furação fixo é projetado em forma de diálogo para apoiar a 
programação.

Tela de dados de usinagem
Tudo o que você precisa fazer é inserir o comprimento de usinagem, o comprimento 
do mandril e assim por diante, e as posições de recuo e de aproximação são calculadas 
automaticamente. Isso é útil para evitar colisões e reduzir os tempos de setup.

Função de cálculo
Programas para ciclos fixos etc. podem ser criados no estilo conversacional.
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Área de ferramentas

Sistema de ferramentas 

Torre de 12 estações

Porta-ferramentas corte R
□20

Porta-ferramentas corte L
□20

Suporte de torneamento duplo
□20

Suporte de torneamento duplo B
□20

Suporte de torneamento duplo
□20

Suporte de torneamento A
□20

Suporte torneamento B
□20

Suporte torneamento C
□20

Suporte torneamento duplo F
φ25  □20

Suporte torneamento duplo R
φ25  □20

Suporte de pinola dupla
φ25  □20

Suporte de pinola dupla C
φ25  □20

Suporte de pinola dupla B
φ25  □20

Porta pinça

Porta pinça

Bucha furo redondo

Suporte de broca Bucha Broca 20

Pinça macho

Pinça mandril

Tarraxa 

Ferramenta de tornear

Suporte liso 
B Ø40

Unidade eixo X

Porca

Porta-pinça

Porta pinça  

Pinola

Pinça do mandril

Pinça macho

Pinça do mandril

Macho

Broca de centro

Broca de haste reta 

Escareador de haste reta 

Ferramenta de furação

Broca de centro 

Broca haste reta 

Fresa de topo

Macho

Broca de centro

Broca haste reta 

Fresa de topo

Macho

Broca haste reta 

Broca de centro

Fresa topo 

Macho

Broca reta 

Broca reta 

Broca centro 

Broca centro 

Fresa topo

Fresa topo

Macho

Macho

Pinça macho

Pinça do mandril

Pinça  macho

Pinça do mandril

Pinça do mandril

Pinça do mandril

Pinça macho

Pinça do mandril

Pinça macho

Pinça tarraxa (para macho rígido)

Pinça macho

Pinça do mandril

Porca

Porca

Porca

Porca

Porca

Unidade eixo X

Unidade eixo X

Unidade de eixo duplo Z

Unidade do eixo duplo Z

Unidade eixo Z

Unidade eixo Z

Unidade eixo Z
Broca de centro

Broca de haste reta

Escareador de haste reta

Ferramenta de furação

Broca reta 

Broca de centro

Y suporte de pinola dupla A
φ25  □20

Vista externa

Placa (6” POWER CHUCK)

Placa (6” POWER CHUCK)



Item BNE-51MSY
Capacidade usinagem

Comprimento máximo de trabalho 90 mm
Diâmetro máximo da barra SP1 φ51 mm

SP2 φ51 mm
Fuso

Número de fusos 2
Rotação do fuso SP1 5,000 min-1

SP2 5,000 min-1

Nariz do fuso SP1 A2-6
SP2 A2-6

Diâmetro do tubo de tração SP1 φ52
SP2 φ52

Tipo de mandril pinça SP1 H-S22/ DIN177E
SP2 H-S22/ DIN177E

Tamanho e tipo do mandril de força SP1 6” (φ169)
SP2 6”(φ169)

Torre
Número de torres 2
Estações da torre HD1 12 ST.

HD2 12 ST.
Tamanho da haste da ferramenta de torneamento quadrado 20 mm Q.
Diâmetro da haste da broca φ25 mm

Ferramenta rotativa
Número de ferramentas rotativas Max.12+12
Tipo de ferramentas rotativas Embreagem simples
Rotação das ferramenta rotativas Max. 6,000 min-1

Taxa de avanço
Taxa de avanço rápida Eixo X1 18 m/ min

Eixo Z1 20 m/ min
Eixo Y1 12 m/ min
Eixo X2 16.2 m/ min
Eixo Z2 18 m/ min
Eixo X3 18 m/ min
Eixo Z3(B) 20 m/ min

Curso de deslizamento Eixo X1 195 mm
Eixo Z1 380 mm
Eixo Y1 80 (±40) mm
Eixo X2 195 mm
Eixo Z2 175 mm
Eixo X3 155 mm
Eixo Z3(B) 450 mm

Motores
Motor do fuso SP1 15/ 11 kw (15min./ cont)

SP2 7.5/ 5.5 kw (15min./ cont)
Motor de ferramenta rotativa 2.2 kw 20 Nm / 4.0kw 25Nm(op.)
Motor hidráulico de operação 1.5 kw
Motor de lubrificação 0.023 kw
Motor de resfriamento 0.25 kw
Motor de resfriamento de alta pressão 0.8/ 1.36 kw (50/60Hz)
Motor de índice da torre 0.7 kw

Fonte de energia
Capacidade 44 KVA
Tensão AC 200/ 220 V
Fornecimento de ar 0.5 Mpa
Fusível 125 A

Capacidade do tanque
Capacidade do tanque de óleo hidráulico 10 L
Capacidade do tanque de óleo lubrificante 4 L
Capacidade do tanque de refrigeração 350 L

Dimensões da máquina
Altura da máquina 2,050 mm
Espaço no piso C 2,725×L 2,159mm
Peso da máquina 8,000 kg

Acessórios opcionais
Freio do eixo, Sopro de ar, Ejetor de trabalho, Extintor de incêndio automático, Desligamento automático
Caixa de cavacos, transportador de peças, nível do líquido de refrigeração, líquido de refrigeração de alta pressão
Líquido de refrigeração de alta pressão interno e sopro de ar, Líquido de refrigeração de alta pressão da torre e sopro 
de ar, Ajustador de ferramentas
Apanhador de peças, Caixa de peças, Sistema de mandril de pinça, Transportador de cavacos, Contador total e predefinido
Coletor de névoa de óleo, Torre de sinal, Tubo de enchimento, Bucha interna do eixo, Bucha interna do alimentador de barras

Confirmação de corte, Suporte de peças, Coletor de sobra, Verificador de brocas, Verificador de brocas por toque (HD1)

Revisão Themo, 100V, Potência da ferramenta rotativa No.1 (25Nm).

NC specifications
Dispositivo modelo MITSUBISHI M730VS
Eixos especificados por comando HD1: X1, Z1, Y1,

HD2: X2, Z2,
SP1 : C1,
SP2 : C2,
SP2 Slide : X3, Z3

Eixos auxiliares Ferramenta giratória HD1: C3
Ferramenta giratória HD1: C4
Índice HD1 T1
Índice HD2 T2

Grupos de eixos de controle 3 grupos
Código de entrada ISO
Sistema de entrada de comando Incremental e absoluto
Dados de correção da ferramenta 200 pares
Sistema de comando de alimentação Por avanço de rotação e por minuto
Taxa de avanço de corte e Máx.100%
Sobreposição rápida da alimentação
Função de retorno zero Retorno zero manual
Função de verificação do programa da máquina Gerador de pulso manual
Capacidade de armazenamento do programa 512KB (1200 m)
Interface de entrada/saída Espaço para cartão flash compacto
Função do eixo C do fuso 0.001°
Dispositivo de exibição LCD colorido de 10,4 “

Função padrão
Retorno automático da posição inicial, função de alimentação manual
Função de entrada manual de dados (MDI), função de backup
Exibição do tempo de operação, exibição do contador do produto
Função de verificação do tempo de ciclo, função de desligamento automático da tela
Pular bloco opcional, parada opcional
Controle constante da velocidade da superfície Confirmação de corte
Função de canto chanfro/raio
Função de compensação do raio R da ferramenta
Especificação do raio do arco, ciclo fixo de corte de rosca
Função de controle de sincronização do fuso
Função de rosca rígida sincronizada
Função de controle de sincronização do fuso, macro personalizada
Vários ciclos fixos para torneamento, Ciclo fixo para furação
Função de verificação de programa de alta velocidade, interpolação de fresamento
Interpolação helicoidal

Funções de preparação
Retorno automático da posição inicial, retorno automático do ponto de espera
Retorno de retração do fuso secundário, retorno de retração da torre
Função de usinagem de corte automático, função de conjunto de ferramentas
Função de ajuste da rotação do eixo, função de seleção da ferramenta
Função de ajuste do mandril, função de seleção manual AUX
Função de operação JOG, função de operação Handle
Comando simultâneo da rotação do eixo para 3 fusos
3 conjuntos de comando simultâneo de código M
Função de troca do eixo de controle, função de superposição arbitrária
Edição em segundo plano, Função para sobrepor 2 pares de eixos

Editando funções de suporte
Função da calculadora, exibição da lista de códigos, inserção de código, função de 
cálculo de coordenadas,
Verificação de formato

Opção
Desligamento automático, revisão Thermo, ajustador de ferramentas, função Eco RS232C

Especificações da Máquina

Todas as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Este produto é um item de controle de exportação sujeito Lei do Câmbio e do Comércio Exterior. Portanto, antes de exportar este produto ou 
transportá-lo ao exterior, contate o seu revendedor de máquinas CITIZEN. Favor, informar o seu revendedor de máquinas CITIZEN sobre a sua intenção de revender, exportar ou realocar este produto antecipadamente. 
A fim de evitar dúvidas, “produtos” inclui o todo ou parte, replica ou cópia, tecnologias e software. Em caso de exportação, comprovante de aprovação para exportação pelo governo ou autoridade regulatória deve ser 
apresentado à CITIZEN. Você pode operar a máquina após confirmação da CITIZEN. CITIZEN é marca registrada de Citizen Holdings Co., Japão.

Rev. Dez/2019 - Traduzido em Dez/2019

MCC Machinery Brasil A.Técnica Ltda.
Rua Bartolomeu de Gusmão,  524
São Paulo - Vila Mariana - CEP 04111-021
11 5069-4200
www.mccbr.com.br


