
www.bener.com.br

FRESADORA 
UNIVERSAL 
COMBINADA

VK-250 UF

COMBINADA



BENER | Fone: (19) 3826-7373
vendas@bener.com.br

www.bener.com.br

SIGA A BENER NAS 
REDES SOCIAIS: SOLICITE UM 

ORÇAMENTO

FRESADORA UNIVERSAL COMBINADA
VK-250 UF

ACESSÓRIOS STANDARD
• Cabeçote ferramenteiro
• Lunetas e eixo porta fresas
• Jogo de pinças - porta pinças ISO 40
• Caixa de avanço engrenada no movimento 

longitudinal (eixo X)
• Avanço rápido no Eixo Z
• Sistema de lubrifi cação 

centralizada automática
• Sistema de refrigeração completa

Mesa com giro de 45o

sobre carro transversal

Painéis de comando e 
digital montados sobre 

braço articulado de fácil 
manuseio

Quadro elétrico completo
com chave de segurança e 

inversor de frequência

DESCRIÇÃO TÉCNICA VK-250 UF

MESA
Mesa (comprimento x largura) mm 1100 x 250
Numero de ranhuras  nº  2
Dimensões ranhuras em T   mm  16
Peso admissível sobre a mesa (Distribuído)  Kg 250
Giro da mesa nos dois sentidos graus 45º
Avanço do eixo longitudinal (X) 6 steps mm/min 22/384
Avanço rápido do eixo longitudinal (X) mm/min 1.250
Avanço rápido do eixo vertical (Z) mm/min 430
CURSOS
Cursos longitudinal – Eixo X mm 690
Cursos transversal – Eixo Y mm 260
Curso vertical – Eixo Z mm 420
CABEÇOTE UNIVERSAL (HORIZONTAL)
Velocidades do eixo árvore ( 6 steps ) rpm 50 – 1180
Cone do eixo árvore ISO 40
Distância centro do eixo a mesa mm 0 – 360
CABEÇOTE FERRAMENTEIRO (VERTICAL) 
Cone do eixo árvore ISO 40
Velocidades do eixo árvore (Inversor de Frequencia) rpm 60 - 4200
Número de velocidades Infi nitamente variável
Curso do eixo árvore mm 127
Avanços do eixo árvore mm/rev 0,035 - 0,07 - 0,14
Distância Nariz do fuso à mesa  mm 80 – 500
Distância Centro do fuso à coluna mm 280 – 780
Curso do torpedo  mm 500
Giro do cabeçote (R&L – F&R) graus 45
MOTORES
Motor do eixo árvore horizontal HP 3,0
Motor do cabeçote ferramenteiro HP 5,0 (Inversor)
Motor do avanço longitudinal HP 3/4
Motor do avanço vertical (rápido) HP 1/2
Motor de refrigeração HP 1/8
DIMENSÕES E PESO
Dimensões da máquina mm 1.635 x 1.750 x 2.403
Peso liquido Kg 1.450
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
Voltagem do equipamento Volt./ Hz 220 / 60

Reservamo-nos o direito de efetuarmos alterações nas especifi cações 
técnicas dos equipamentos, sem prévio aviso.

Cabeçote Vertical 
ferramenteiro com 

inclinações laterais de 90º 
e frontais de até 45º

• Quadro elétrico completo com chave 
de segurança extrema

• Proteções para barramentos, 
transversal e vertical

• Painel de comado completo
• Luminária de trabalho
• Bandeja recolhedora inferior
• Manual de instruções, boletim de 

aferição geométrica e lista de peças




