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Diâmetro da peça máx.
Comprimento de retificação máx.
Comprimento de fixação máx.
Módulo máx.
Peso da peça máx.
Ângulo de inclinação máx.

Diâmetro de rebolo 
Largura de rebolo máx.
Acionamento de rebolo 
Velocidade de corte máx.
Rotação da peça máx.

Versão HG(A):
Faixa de aplicação 
(modo automático)  
Frequência de retificação de alívio:
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As máquinas retificadoras universais CNC da série NRK 
são especialmente adequadas para a retificação de 
roscas de precisão em caracóis, fusos roscados, fusos de 
esferas e rolos laminadores assim como machos. Devido 
à sua estrutura de base estável, estas máquinas permi-
tem produtividade e precisão (base: Máquina retificadora 
de roscas Reishauer tipo NRK). 

Equipadas com tecnologia de dressamento CNC, estas 
máquinas impressionam em termos de flexibilidade e po-
dem retificar todos os tipos de roscas externas – mesmo 
em perfis especiais. Na sua versão básica, estas máqui-
nas são usadas para retificação de roscas de aciona-
mento com uma ou mais entradas (com perfis padrão de 
acordo com a DIN como ZI, ZK, ZA e ZN, bem como para 
perfis especiais). Precisões atingíveis no intervalo de 2 - 5 
de acordo com a DIN 3962.

Na versão HG(A) as máquinas mostram seus pontos 
fortes na retificação de ferramentas roscadas com ênfa-
se machos de corte e machos laminadores (LH/RH). A 
máquina também está disponível como uma versão de 3 
eixos com dressador em mesa.

Para a produção em massa, estas máquinas podem ser 
opcionalmente equipadas com um sistema de carrega-
mento automático - selecionáveis para o uso de cassetes 
ou paletes ou similares especificos do cliente.

A máquina é equipada com a tecnologia mais recente de 
acionamento e controle (servo-acionamento digital: Sie-
mens ou Bosch Rexroth, sistemas medição de compri-
mento ou ângulo: Heidenhain). O controle CNC (Siemens 
840D sl ou Bosch Rexroth MTX) pode ser programado 
facilmente graças à interface de operação da SMS (HMI) 
e permite tempos de preparação curtos.

Opções disponíveis:

 

I N F O R M A Ç Ó E S  S O B R E  O  P R O D U T O

Soluções robotizadas (Fanuc)

Portal carregador automático

Vários dispositivos de dressamento

Sistema de medição com apalpador

Acionamento da peça: (eixo C)
Carro porta peças: (eixo Z)
Suporte de retificação: (eixo X)
Eixo dressador radial (opcional): (eixo V)
Eixo dressador axial (opcional): (eixo W)
Eixo de inclinação (opcional):  (eixo A)
Alinhamento bicos de refrigeração (opcional):  (eixo U)

A máquina está equipada com, no máx., 7 eixos CNC:

Módulo: 1,5 mm
Numero de marchas: 7
Comprimento: 20 mm
Diametro: 21 mm
Dressamento de rebolos: NC
Tempo de ciclio: 1,2 min

Exemplo de processamento 1: Caracol de módulo 0,7


