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Copia 314 S

Morsas horizontais

01

Lubrificação

02

Bancada de rolos
(opcional)

04

Pantógrafo manual
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Copia 314 S é um pantógrafo monocabeça com comando manual, amplo curso em
altura e movimento de translação da cabeça com empunhadura ou alavanca
indireta. Possibilidade de efetuar usinagens passantes sem a necessidade de girar a
peça. Apalpador com comando manual.

Registo de topes
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Copia 314 S
Pantógrafo manual
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02

03

04

Morsas horizontais

Lubrificação

Registo de topes

Bancada de rolos
(opcional)

A máquina dispõe de um par de
morsas horizontais, de comando
pneumático com dispositivo de
baixa pressão e reguláveis
manualmente, que asseguram o
bloqueio correto do perfil na
máquina.

A máquina está equipada com
sistema de lubrificação por
microneblina de água com
emulsão de óleo que garante a
correta lubrificação da ferramenta
em usinagem.

Um sistema de topes, de
regulação manual, permite
posicionar corretamente a peça
na máquina e levá-la à área de
usinagem.

A máquina está predisposta
para o alojamento de
respectivas bancadas de rolos
que podem ser posicionadas à
direita, à esquerda ou em
ambos os lados, com a função
de sustentar perfis com
comprimentos relevantes e
permitir o correto
posicionamento da peça na
máquina.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Motor (kW)

0,75

Velocidade da ferramenta (giros/min.)

10.000

Cursos (X-Y-Z) (mm)

314 – 120 – 175

Capacidade das morsas (mm)

175 x 220

Engate da ferramenta com pinça máx. (mm)

10

Par de morsas horizontais pneumáticas, curso (mm)

8

•

Tope com profundidade regulável
Fresa monocortante (mm)

Ø = 5 – 10

Pinça porta-fresa com braçadeira (mm)

Ø = 10

Ponta do apalpador com 3 diâmetros (mm)

5 – 8 – 10

Sistema de lubrificação a microneblina de água com emulsão de óleo

•

Gabarito com figuras padronizadas

•

Hastes direita e esquerda com 4 topes que podem ser excluídos
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