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ORÇAMENTO

Sistema de climatização 
do armário elétrico

ACESSÓRIOS STANDARD
• Eixo-árvore de 11.000 rpm - Cone BT-40
• Sistema de resfriamento do cabeçote (Spindle oil cooling)
• Lubrifi cação automática centralizada
• Armário elétrico climatizado
• Carenagem completa
• Bandeja aparadora de cavacos
• Proteções telescópicas dos eixos X, Y, Z
• Sistema de jato de ar para refrigeração das ferramentas
• Magazine Arm Type, 20 ferramentas
• Manivela de controle remoto MPG
• Luminária Led de trabalho e sinalizadora de três cores
• Sapatas, parafuso e porcas para nivelamento
• Caixa e ferramentas de serviço
• Manual de operação / Listagem de partes e peças
• Sistema de segurança conforme Norma NR-12
• Contra peso pneumático no eixo Z

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
• Sistema de refrigeração 20 bar através do fuso e ferramentas
• Sistema de limpeza do óleo refrigerante “Skimmer”
• Conjunto 4º Eixo com diâmetro 170mm completo
• Ar condicionado para o armário elétrico
• Transformador para tensão elétrica 380/440 Volts.
• Transportador de cavacos tipo esteira + caçamba móvel
• Demais acessórios opcionais sob-consulta

CNC Mitsubishi M80, com 
painel do controle giratório 
de fácil acesso e manuseio

DESCRIÇÃO TÉCNICA SR3 XP

Mesa (comprimento x largura) mm 910 x 380

Cursos eixo X, Y, Z mm 762 x 430 x 460

Ranhuras em T - (quantidade - dimensão - distância) nº/mm 4 - 16 x 80

Carga admissível sobre a mesa kgs 660

Distância eixo-árvore até superfície da mesa mm 75 ~ 535

Distância centro do eixo-árvore até coluna vertical mm 435

Avanços rápidos dos eixos X / Y/ Z mt/min 36 / 36 / 30

Avanços de trabalho mt/min 12 / 12 / 10

Alojamento do cône BT 40

Rotação do eixo-árvore rpm 11.000

Magazine para troca de ferramentas modelo Arm Type 

Capacidade de ferramentas nº 20

Tempo de troca das ferramentas  (T-T) seg 2,2

Comprimento máximo (ferramenta x ferramenta) mm 250

Diâmetro máximo das ferramentas mm 75

Diâmetro máximo das ferramentas (Sem adjacentes)                    mm 150

Peso máximo das ferramentas kgs 7

Potência do motor principal (30 minutos) kW/HP 7,5 / 10

Pressão mínima de ar requerido bar 6/7

Potência requerida KVA 20

Dimensões da máquina (C x P x A) mm 2600 x 1935 x 2500

Peso da máquina kgs 3.650

Reservamo-nos o direito de efetuarmos alterações nas especifi cações técnicas dos equipamentos, sem prévio aviso.
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Guias lineares
nos eixos X, Y, Z,

com acionamento 
direto nos motores

Eixo-árvore
BT-40 com
rotação de
9.000 rpm

Todas as partes 
estruturais das 

máquinas Akira Seiki são 
produzidas e fundidas 
em fºfº Mehanite com 

alta estabilidade e 
rígidez e projetados 
através do sistema 

computadorizado 
“COMOS & FEA




