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FRESADORAS FERRAMENTEIRAS
VK-430i

ACESSÓRIOS STANDARD
• Caixa de avanço eletrônica, no movimento longitudinal - Eixo X
• Caixa de avanço eletrônica, no movimento transversal - Eixo Y
• Avanço motorizado, para posicionamento da mesa - Eixo Z
• Sistema de lubrificação centralizada de comando manual
• Sistema de refrigeração completa e Bandeja recolhedora de 

cavacos e respingos
• Luminária de trabalho
• Quadro elétrico com 2 tomadas 110V; Sistema de ventilação 

forçada e Chave geral
• Painel pendular de comando completo
• Caixa e ferramentas de serviço
• Manual de instruções, boletim de aferição geométrica e lista de peças
• Sistema de Segurança de acordo aos requisitos da Norma 

Brasileira NR-12
• Jogo de grampos c/ 52 peças
• Jogo de pinças c/ 23 peças
• Morsa mecânica de base giratória, abertura 240 mm

EIXO-ÁRVORE / ENGRENAGENS / ROLAMENTOS 
• O Eixo-árvore temperado e retificado com revestimento com 

Liga Cromo Duro, são balanceados dinamicamente garantindo 
trabalhos silenciosos com suaves e precisas rotações, eliminando 
vibrações durante trabalhos de usinagens de precisão. 

• Os rolamentos aplicados nos cabeçotes são de alta precisão e 
de procedência selecionada. 

• Engrenagens temperadas e retifi cadas com lubrifi cação 
através de graxa, oferecem maior garantia de durabilidade e 
baixa faixa de ruídos e conforto para o operador.

• Guias prismáticas retangulares, temperadas e retificadas nos 
eixos Y e Z.

Cabeçote tipo  
inversor de frequência

Ângulo reto; luneta 
e eixo porta fresa 

(Opcional)

Sistema de inclinação  
do cabeçote

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
• Caixa de avanço engrenada, no movimento longitudinal - Eixo X 
• Caixa de avanço engrenada, no movimento tranversal - Eixo Y 
• Leitor Digital para 02 ou 03 Eixos
• Conj. Angulo Reto / Luneta /Eixo porta Fresa 
• Caixa de Avanço ALIGN - Eixo Y 
• Morsa Mecânica, abertura 200mm
• Morsa Mecânica, abertura 300mm 
• Morsa Hidráulica, abertura 300mm 
• Morsa Hidráulica, abertura 300mm Base giratoria
• Morsa Hidráulica, abertura 200mm 
• Morsa Hidráulica, abertura 200mm Base giratoria
• Troca Mandril Pneumático (DRAWBAR) 
• Suplemento de altura 100mm 
• Suplemento de altura 200mm

DESCRIÇÃO TÉCNICA VKF-430i

MESA
Dimensão da Mesa mm 1372 x 254
Carga Permissível sobre a Mesa kg 350
CURSOS
Curso Longitudinal - Eixo X mm 930
Curso Longitudinal, sem caixa de avanço - Eixo X mm 1210
Curso Tranversal - Eixo Y mm 415
Curso Vertical - Eixo Z mm 406
CABEÇOTE VERTICAL
Modelo de Cabeçote Tipo Inversor
Cone do Árvore ISO 40
Curso vertical do Eixo árvore (Manga) mm 127
Avanço programável mm/min 0,037/0,076/0,152
Rotação do eixo árvore (Variável) rpm 50 ~ 4200
Potência do motor principal hp 5
Inclinação lateral graus graus ± 90º 
Inclinação para Frente / Trás graus ± 45º 
Distância entre Nariz/Cone e Mesa mm 60 ~ 466
Distância entre Centro do Cone e Coluna mm 135 ~ 635
Curso do Torpedo mm 500
DIMENSÕES E PESO
Dimensão frontal mm 1780
Dimensão profudidade mm 1460
Dimensão Altura mm 2350
Peso Liquido kg 1400

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


