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Diâmetro da peça 
Comprimento de retificação 
Comprimento de fixação 
Ângulo de oscilação 
Retificação de alívio 
Frequência retificação de alívio
Diâmetro de rebolo
Largura de rebolo 
Acionamento de rebolo 
Velocidade de corte máx.
Rotação da peça máx.
 

DADOS TÉCNICOS:

M3 - M27
200
45 - 210

0,05 – 0,4
100
280 – 400
8 - 60
11
80
10 – 1500
 

mm
mm

mm
Hz

mm
mm
kW
m/s

1/min
 

-3° à esquerda a +5° à direita

(reserva-se introduzir alterações técnicas)
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A retificadora de machos SGB25 é uma máquina CNC para 
produção em massa de machos padrão com ranhuras retas 
ou espirais assim como machos de laminação.

Baseada no projeto de construção das máquinas automáti-
cas de retificar roscas Reishauer RGB25, a SGB25 usa a 
construção comprovada de uma base de máquina sólida e 
fornece funções adicionais através de extensões a uma alta 
produtividade e precisão.

A máquina está equipada com a tecnologia mais recente 
de acionamento e controle (servo-acionamento digital: Sie-
mens, sistemas de medição de comprimentos e ângulo: Hei-
denhain). O controle CNC (Siemens 840D sl) pode ser pro-
gramado facilmente graças à interface de operação da SMS 
(HMI) e permite tempos de preparação curtos.

O corpo da máquina de concreto polimérico combina as van-
tagens de alta rigidez, a estabilidade térmica e excelentes 
características de amortecimento. 

Através da utilização de um conjunto de rolos para roscas e 
chanfros é possível retificar tanto a rosca como o chanfro em 
uma única fixação. O rebolo é automaticamente perfilado em 
ciclos programados. O rebolo e seu flange são balanceados 
com a ajuda de um sistema integrado ao fuso. As peças são 
fixadas entre as pontas, a condução é feita por um mandril 
hidráulico.

“The CNC-controlled stroke curve drive” é utilizado para 
transferir o passo, a forma e o tamanho do alívio sobre a 
peça. Diferentes, e intercambiáveis, curvas de alívio estão 
disponíveis.

O tamanho da retificação de alívio é ajustado automatica-
mente durante a retificação. O passo é gerada eletronica-
mente. A máquina possui um armazenamento de peça pro-
jetado para cassetes Reishauer para tamanhos quadrados 
até 16 mm. A troca de peças é feita pelo carregador integrado 
em tempo curto. 

O ângulo de oscilação do SGB25 foi estendido para -3° bis 
+5° e também permite a fabricação de ferramentas com ros-
ca esquerda.

Opções disponíveis:

O eixo de inclinação (eixo A) é ajustado manualmente.

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

Extensão segundo eixo de dressamento (eixo W) para 
dressamento mais flexíveis programáveis (chanfro)

Pacote de extensão: Retificação de ferramentas de HM 
(metal duro)

Acionamento da peça  (eixo C)
Carro porta-peças  (eixo Z)
Acionamento das curvas de curso  (eixo B)
Ajuste das curvas de curso  (eixo W2)
Suporte de retificação  (eixo X)
Eixo de dressamento radial  (eixo V)
Eixo de dressamento axial (opcional)  (eixo W)
Alinhamento bicos de refrigeração  (eixo U)

Passo p: 3,0 mm
Comprimento da rosca: 35 mm
Número de canais: 3 (em espiral)
Ângulo de hélice: 38,5°
Dressador (múltiplas entradas): Rolo de perfil adiamantad
Tempo de ciclo:  130 seg. (rosca + chanfro)

A máquina é equipada com, no máx., 8 eixos CNC:

Exemplo de processamento: macho M24


