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dmg mori convida para a feira da mecânica!

visite-nos da mecânica!
Venha nos visitar em
nosso estande - A098
Pavilhão de Exposições do
Anhembi, av. Olavo Fontoura,
1209 - Santana - São Paulo Brasil // 20-24 maio, 2014

dmg e mori iniciam a cooperação efetiva entre as suas atividades no
Brasil em 2014 e desta junção nasce uma nova empresa que é responsável por toda parte comercial, de engenharia do produto, de
engenharia de aplicação, além de toda cobertura de servicos, pecas
de reposição e soluções técnicas, para todo o portfólio de produtos
de ambos os fabricantes, abrangendo suas atividades no Brasil e
toda a America do Sul.
Desta forma, os clientes serão diretamente beneficiados com o
melhor serviço.

A dmg mori, empresa alemã fabricante de soluções industriais para
os mais diversos segmentos, tem o prazer de convidá-lo à
participar do maior evento da América Latina - A Feira da Mecânica 2014, nos dias 20 à 24 de maio de 2014.
Sua presença é fundamental para o sucesso deste evento. Participe
e saiba o que a dmg mori pode oferecer para você.
vantagens da junção dmg mori
Melhor tecnologia DMG MORI com uma gama maior de produtos e eficiente
suporte na escolha de soluções para o incremento da sua produção
_ As mais recentes soluções de software 3D e softwares inteligentes
para produção
_ Equipes altamente especializadas em Engenharia de Produto e
Engenharia de Aplicação para ajudar você a otimizar o seu processo
de produção
_ Mais extensa rede de servicos para resposta rápida e alta disponibilidade
de peças de reposição
8 estreias mundiais, demonstração ao vivo de 66 máquinas em operação.
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Encomende agora
a nova caixa de coleção do Journal por e-mail:
journal@dmgmori.com
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Série DMC V: Refrigeração das porcas de fusos de
esferas e guias lineares para peças de altíssima precisão.

Novo design: Superfícies de longa durabilidade com verniz de
estrutura fina para aumentar a resistência a riscos e proteger contra danos.

desenvolvimento e elas se estendem a todos os setores da
empresa até os DMG MORI Life Cycle Services abrangentes.
Nosso compromisso com a qualidade também é demonstrado nos 5 anos de garantia dos motores lineares. Na gestão
dos fornecedores também foram definidas normas claras de
First Quality, combinadas com todos os fornecedores e
implementadas rigorosamente em suas empresas.
Nos centros de produção internacionais também são
observados padrões de qualidade que vão muito além das
exigências da certificação ISO 9001. Entre outras, toda
máquina da DMG MORI é submetida a um controle de
qualidade de mais de 100 horas, antes de ser liberada
para a entrega. Além das medidas de qualidade organizacionais estratégicas, a qualificação dos profissionais que
participam dos processos de desenvolvimento do produto
é outro fator essencial para o nosso sucesso. Por isso, medidas de formação e qualificação profissional contínuas
são uma parte integrante da estratégia „First Quality“ da
DMG MORI.

robusta, precisa e de valor duradouro

First Quality –
para nossas máquinas
e serviços.

Nossas máquinas e nossos serviços são garantias
de soluções tecnológicas inovadoras e alto padrão de
qualidade. A nossa qualidade constitui uma base importante para o sucesso da DMG MORI no mercado. Os
elevados padrões de qualidade são aplicados a nível
internacional em nossas empresas através de um sistema de gestão de qualidade avançado: o First Quality.

Mais robustez pelo uso de mancais com
capacidade de carga maior nos cabeçotes de fresamento
Medidas integradas para proteção da máquina, 		
p. ex. Machine Protection Control (MPC) que desliga a
máquina automaticamente em caso de colisão ou sobrecarga
Mais precisão pelos conceitos de refrigeração inovadores em todas
as máquinas novas, p.ex. NLX, duoBLOCK®, DMC V, HSC etc.
OPERATE 4.5 como nova plataforma de sistema da DMG MORI
para todas as máquinas com comando SIEMENS:
_ Interface de usuário uniforme de operação moderna para
todas as tecnologias
_ Tecnologia de automação padronizada comprovada na prática
dos acionamentos até o comando CNC

26

First Quality é um fator que determina todos os processos de desenvolvimento do produto de forma integrada,
desde a sua criação até a operação da máquina. First Quality
lança a base para um processo de aprimoramento contínuo em todas as nossas empresas. A documentação
transparente de processos e procedimentos permite o monitoramento qualitativo, a avaliação qualificada e a comparação detalhada dos resultados com o objetivo final de
otimizar o processo constantemente.
As condições para o mais alto padrão de qualidade no
âmbito do First Quality já são criadas durante a fase de

Novo design de valor duradouro máximo pelas
superfícies de longa vida útil comprovada na fábrica

SINUMERIK Operate
A interface de usuário intuitiva e uniforme para todas as tecnologias
siemens.com / sinumerik

De ótima visualização, operação intuitiva e equipada com muitas
funções tecnológicas novas e de alto desempenho – com a interface
de usuário CNC SINUMERIK® Operate a operação da máquina nunca
foi tão simples. A programação de etapas de trabalho e linguagem
standard reunidas em uma interface de sistema permitem fazer

a programação NC e o planejamento da produção com rapidez e
eficiência. Não importa se no torneamento ou no fresamento – o
look & feel na operação é sempre igual. Funções inteligentes, como
a simulação animada ou a captura de imagens da tela, são auxílios
perfeitos na rotina diária.

Answers for industry.
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CELOS – Da ideia até o produto acabado
O novo design das máquinas DMG MORI
9 de 24 estreias mundiais em 2014
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–
Da ideia até o
produto acabado.

"CELOS é de operação tão
simples e intuitiva como
um smartphone.“

CELOS da DMG MORI simplifica e agiliza o processo da ideia até o produto acabado. Os
CELOS APPs permitem ao usuário a administração, documentação e visualização consistente de dados do pedido, do processo e da máquina. CELOS elimina a interface entre
o chão de fábrica e níveis mais altos na estrutura da empresa, criando a base para uma
produção totalmente digitalizada, sem papel. CELOS é compatível com sistemas pps e
erp, tem conectabilidade com aplicativos cad / cam e aceita expansões de CELOS APP
voltadas para o futuro.

app menu
O ponto de acesso central a todos
os aplicativos disponíveis. Monitor
multitoque de 21,5" para a
operação simples e rápida.

painel de
operação
multitoque
no CELOS com Mitsubishi, para um
conforto de operação inovador com
funcionalidade excepcional .

smartkey®
Autorização personalizada do usuário.
Direitos de acesso adaptados individualmente ao comando e à máquina. Com
memória USB integrada.

uniforme
Interface de usuário uniforme
para todas as novas máquinas de
alta tecnologia da DMG e MORI.

consistente
Administração, documentação
e visualização consistente de dados
do pedido, do processo e da máquina.

compatível
Compatível com sistemas PPS e ERP.
Conectabilidade com produtos CAD / CAM.
Aceita expansões de CELOS APP voltadas
para o futuro.

CELOS APPs – 4 exemplos » Informações detalhadas e vídeos de demonstração online para todos os APPs disponíveis: www.dmgmori.com

job manager
Planejamento, administração e preparação sistemática de pedidos.

job assistant
Definição e processamento de pedidos.

Geração e configuração específica de novos pedidos na máquina.
Armazenamento estruturado de todos os dados e documentos relevantes para a
produção. Visualização fácil de pedidos, incluindo programas NC, equipamentos etc.
›› Função de filtragem para organizar os pedidos por data, cliente, status etc.

Setup da máquina auxiliado por menus e processamento interativo das
ordens de fabricação. Instruções de trabalho com função de aceitação
vinculativa para a prevenção confiável de erros.
›› Identificação colorida de pedidos concluidos, novos e em processamento.

Journal n0 1 – 2014
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monitor
multi-touchscreen de
21,5"
para a operação
simples e rápida
p. ex. giro da
imagem e zoom da peça
no JOB MANAGER

DOCUMENTS
Biblioteca digital com pesquisa de texto completo.

CAD-CAM-VIEW
Visualização de peças e otimização de dados do programa.

Biblioteca de estrutura clara para a orientação simples e rápida.
Armazenamento digitalizado de todos os manuais relevantes para a
máquina, documentações e dados do cliente. Pesquisa de texto completo
e função de marcador de página para seções de consulta mais frequente.

Acesso remoto direto a estações de trabalho CAD / CAM externas. Dados padrão centrais
servem de base para a visualização de componentes. Opções de mudança imediatas para
passos de trabalho, programas NC e estratégias CAM diretamente no comando.
›› Display como janela no interface de usuário CELOS ou no modo de tela cheia.
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O novo design
dmg mori –
multifuncional, amigável, e de excelente
custo-benefício.
da dmg mori

painel de
operação multitoque

NLX2500SY
(white version)
NLX2500SY disponível a partir do 2o. trimestre de 2014
com CELOS da DMG MORI, ERGOline® de 21,5" e MITSUBISHI.

no CELOS com Mitsubishi,
para um conforto de
operação inovador com
funcionalidade excepcional.

Journal n0 1 – 2014
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O alto padrão de qualidade constante da DMG MORI
é ilustrado pelo novo designs conjunto. O novo design
convence com mais funcionalidade, maior facilidade
de operação e excelente custo-benefício. Além de todos
os recursos técnicos, o cliente pode escolher entre dois
designs de máquina. O novo design da DMG MORI
está disponível sem acréscimo de preço na versão
”black” ou ”white”.

funcionalidade
aprimorada
Visão máxima da área de trabalho para
melhor monitoramento do processo de
produção. Funcionalidade aprimorada
como, por exemplo, a desmontagem dos
vidros de segurança pelo lado de fora.

da dmg mori

valor estável / superfícies
de longa durabilidade

DMC 850 V
(black version)
DMC 850 V disponível de imediato: ERGOline® de 19" com HEIDENHAIN TNC 640
ou com Operate 4.5 em SIEMENS 840D solutionline, a partir do 2º.
trimestre de 2014: CELOS da DMG MORI com ERGOline® de 21,5" e SIEMENS.

Estrutura fina da linha prêmium,
para aumentar a resistência a
riscos e proteger contra danos.

facilidade de operação
CELOS da DMG MORI:
ERGOline® Control com monitor
multitoque de 21,5" e interface
de usuário uniforme.
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Palco de inovações –
9 estreias mundiais em resumo.
tecnologia de torneamento

CTX beta 800 TC –
Tornos multitarefa torno e fresa
com o novo cabeçote de fresar /
tornear ultracompacto.
A nova CTX beta 800 TC da DMG MORI complementa
a bem-sucedida série CTX TC e ainda oferece o startup de
baixo custo na usinagem completa de torneamento
e fresamento para peças até 500 mm de diâmetro e um
comprimento de torneamento até 800 mm.
Por um lado o trocador de ferramentas automático
com até 80 ferramentas oferece ao cliente altíssima
flexibilidade nas operações de torneamento clássicas. Por
outro, o eixo B com o novo cabeçote de fresar / tornear
ultracompacto viabiliza desde a usinagem completa de torneamento e fresamento até a usinagem simultânea em 5
eixos. Para isso o usuário dispõe de um curso Y de 200 mm.

O elemento-chave é o eixo B com Direct Drive e uma
área de basculamento de variação contínua de ±110°, que
vem equipado com o novo cabeçote de fresar / tornear
ultracompacto. O design compacto do fuso, com cilindro de
desengate integrado para o dispositivo de fixação da ferramenta, permite um torque de 120 Nm em um comprimento
de apenas 350 mm. Em comparação com um fuso convencional, isso resulta em um aumento de 170 mm da área de
trabalho e, simultaneamente, em 20 % mais torque. Além
disso, reduz o custo de ferramentas, já que podem ser
usadas ferramentas standard na usinagem de superfícies
inclinadas e para furações.

Ciclos de tecnologia dmg mori exclusivos para economizar até 60 % de tempo.

Usinagem de peças até ø 500 mm e 800 mm de comprimento de torneamento
em 8,5 m² com o cabeçote de fresar / tornear ultracompacto.

destaques da ctx beta 800 tc
CTX beta 800 TC
Torneamento e
fresamento pelo preço
de um torno universal

_ Cabeçote de fresar / tornear ultracompacto
que ocupa um espaço mínimo na área de trabalho e com um torque 20 % maior
_ 170 mm a mais de área com o novo eixo B:
furação ou mandrilamento horizontal de peças
com 150 mm de comprimento

Indicação dos cursos de aproximação e recuo,
ativar / desativar as transformações.

ctx tc: usinagem simultânea em 5 eixos
_ Usinagem de superfícies de formato livre
em 5 eixos com interpolação no fuso
principal e contrafuso
_ Torneamento e fresamento com
interpolação do eixo B
_ Ajuste da máquina com mais precisão,
além de compensação elétrica e mecânica
_ Condução de movimentos inteligente
Advanced Surface assegura superfícies per-		
feitas, dinâmica e precisão
_ Programação dos movimentos em 5 eixos pelo
sistema CAD / CAM do cliente
Disponível a partir de maio de 2014:
CELOS da DMG MORI,
Operate 4.5 em SIEMENS 840D solutionline.

dados técnicos
Comprimento de torneamento máx.: 800 mm, diâmetro máx. de peças:
500 mm; curso Y: ±100 mm; fuso principal ISM 76 com 5.000 rpm,
380 Nm, 34 kW; cabeçote de fresar / tornear HSK-A63 com 12.000 rpm,
120 Nm, 22 kW; magazine de ferramentas tipo disco com 24 posições,
magazines opcionais com até 80 posições

Journal n0 1 – 2014
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tecnologia de torneamento

SPRINT 20 | 5 a partir de junho de 2014:
Torneamento de peças curtas e longas até
ø 20 × 600 mm com 5 eixos lineares em
menos de 2 m² de área de instalação

Uso de lunetas* de até 200 mm de diâmetro e placas
de fixação* de até 400 mm (* opcional).

A nova SPRINT 20|5 é construída no centro
de produção completamente modernizado da
GILDEMEISTER Italiana em Brembate di Sopra e
ela complementa a bem-sucedida série SPRINT com
uma máquina de startup para a usinagem de barras de
peças até 20 mm de diâmetro. A versão standard da
SPRINT 20|5, a ser lançada em maio no Grand
Opening em Bérgamo (03 a 07/ 06/ 2014), vem equipada com 5 eixos lineares e um eixo C no fuso
principal. A área de trabalho oferece espaço para um
total de 23 ferramentas, das quais 4 posições estão
equipadas para ferramentas acionadas, posicionadas
em 2 carros de ferramentas. Como opcional, 2 das 4
posições podem vir equipadas para a usinagem do
lado posterior com estações de ferramentas
acionadas, incluindo um eixo C para o contrafuso.
Uma exclusividade nesta classe de tornos automáticos é o espaço necessário de apenas 1,92 m², especialmente em combinação com a área de trabalho
ampla para peças de até 600 mm de comprimento e
até 23 ferramentas.

Y1
X1

Z1

Z2

X2

Área de trabalho com espaço para 23 ferramentas em 2 suportes lineares
independentes, das quais 4 posições de ferramentas acionadas para o fuso
principal e, como opcional, 2 para o contrafuso.

destaques da sprint 20 | 5

_ Cabeçote de fresar / tornear com 12.000 rpm,
22 kW e 120 Nm, versão high-speed opcional
com 20.000 rpm
_ Peças até ø 500 mm e 800 mm de comprimento
de torneamento em 7,8 m²
_	Usinagem completa de 6 lados com o fuso 		
principal de até 770 Nm* e o contrafuso* com
6.000 rpm
_ Área de trabalho ampla e transparente com
ótima acessibilidade e apenas 350 mm de
profundidade de acesso ao centro do fuso
_ Usinagem excêntrica pelo curso Y de 200 mm
* Opcional

SPRINT 20 | 5
Usinagem de peças
até ø 20 × 600 mm
em menos de 2 m²
de área de instalação

"Ótima relação entre área
de trabalho e espaço“

_ SWISSTYPEkit* para o torneamento de peças
curtas e longas em uma única máquina com 		
tempo de setup < 30 min
_ 23 posições de ferramentas em 2 suportes
lineares independentes
_ Até 6 ferramentas acionadas, posições na
versão standard
_ Setup 20 % mais rápido com o sistema de troca
rápida de ferramentas*
_ Dispositivo de descarga de peças longas de até
600 mm pelo contrafuso*
_ Alimentação de refrigeração de alta pressão*
até 120 bar
_ Comando CNC M70 da Mitsubishi com
display colorido de 10,4"
*Opcional
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apenas 1,92 m2
de área de instalação

dados técnicos
Usinagem de barras até ø 20 mm; curso máx. cabeçote fixo de 60
mm, ou opcional com SWISSTYPEkit até 180 mm, comprimento
máx. de peças até 600 mm com dispositivo de descarga de eixos
opcional; 23 posições de ferramentas, das quais 4, ou 6 como
opcional, para ferramentas acionadas (6.000 rpm, 1,45 Nm e 0,9
kW); fuso principal com 10.000 rpm, 14 Nm e 2,2 kW e contrafuso
com 10.000 rpm, 4,8 Nm e 1,5 kW (S1 – 100 % DC)
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tecnologia de fresamento

DMC 650 V, DMC 850 V,
DMC 1150 V
Usinagem vertical de alto
desempenho até 1.500 kg,
curso Y de 700 mm e fuso
SK50 com 303 Nm.
A nova série DMC V da DMG MORI com CELOS e no novo design
combina como centro de usinagem vertical da 3a. geração a experiência
de mais de 10.000 instalações bem-sucedidas desta série. As duas
estreias mundiais DMC 850 V e DMC 1150 V elevam o nível e já na versão
standard dispõem de um fuso básico de 14.000 rpm com 121 Nm de
torque, avanços rápidos de até 36 m/min e atendem a usinagem de
peças até 1.500 kg. Como opcional, a DMC V pode ser ampliada com um
fuso de torque (SK50) potente de 303 Nm para o fresamento de alto
desempenho. Também estão disponíveis magazines de ferramentas
com até 120 posições. A refrigeração de acionamentos e guias assegura alta precisão.

Área de trabalho ampla para a usinagem de alto desempenho de peças até 1.500 kg com fuso SK50 opcional e 303 Nm.

destaques da nova série dmc v
DMC 650 V
O novo centro de
usinagem vertical com
design de máquina
exclusivo para maior
desempenho e flexibilidade

_ Equipamento potente já na versão
Standard – fuso básico com 14.000 rpm /
121 Nm e 36 m/min de avanço rápido
_ SK50 Spindle com 303 Nm (opcional)
_ Magazine de ferramentas com até 120 posições
_ Peso de peças até 1.500 kg
_ 30 % mais precisão pela refrigeração de
acionamentos e guias
_ Com a experiência de mais de 10.000 centros
de usinagem verticais fornecidos
_ Pacotes de ferramentas SANDVIK COROMANT
para fresamento, furação e usinagem de roscas

DMC 850 V
Construção estável
com mesa rígida
e a unidade de
carro montada em
cima, opcional com
até 42 m/min de
avanço rápido

white version
O novo design da dmg mori está
disponível sem acréscimo de preço
na versão “BLACK” oder “WHITE”.

dados técnicos
dados técnicos
Curso de deslocamento X / Y / Z: 650 / 520 / 475 mm, avanço rápido:
36 (42) m/min, rotação do fuso: 14.000 rpm, potência: 14,5 kW,
torque: 121 Nm, tamanho da mesa: 900 × 570 mm,
peso de peças: 800 kg, magazine de ferramentas: 20 (30 / 60 / 120) posições

Curso de deslocamento X / Y / Z: 650 / 520 / 475 mm,
avanço rápido: 36 (42) m/min, rotação do fuso: 14.000
rpm, potência: 14,5 kW, torque: 121 Nm, tamanho da
mesa: 1.100 × 570 mm, peso de peças: 1.000 kg,
magazine de ferramentas: 20 (30 / 60 / 120) posições
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CELOS – Da ideia até o produto acabado.

3. DMC V da 3a. geração
com novo design
de máquina
_ Construção estável
coma unidade de carro
montada em cima
_ Mesa rígida para peças
até 1.500 kg
_ Guias lineares +28 % maiores
_ Acionamentos de fuso de
esferas +25 % maiores
_ Conceito de refrigeração inovador para garantir precisão

Refrigeração de porcas de fuso de esferas e guias nos três eixos (X / Y / Z).

DMC 1150 V
Área de trabalho ampla
com curso Y de 700 mm
para peças até 1.500 kg

UNO
Pré-ajuste
de ferramentas
NOVIDADE:
Função Autofoco
para a focagem
automática do corte

_ Construção de ferro fundido 		
termoestável e otimizada pelo
método FEM
_ Design individualizado pelo 		
conceito modular
_ Pré-ajuste microscópico de até
100 mm de diâmetro
(curso de deslocamento de até
X -50 mm)
_ Monitor colorido de 19 polegadas
_ Regulagem de precisão

Opcionais:

Inov
ação

2014

_ NOVIDADE – Sistema Balluff manual
(chip RFID)
_ NOVIDADE – Segunda câmera para a
medição do centro de torneamento
_ Display de 24 polegadas com
touch screen
_ Sistema ergonômico
_ Suporte para adaptador

dados técnicos
Curso de deslocamento X / Y / Z: 1.150 / 700 / 550 mm,
avanço rápido: 36 (42) m/min, rotação do fuso: 14.000 rpm,
potência: 14,5 kW, torque: 121 Nm, tamanho da mesa:
1.400 × 750 mm, peso de peças: 1.500 kg,
magazine de ferramentas: 20 (30 / 60 / 120) posições

dados técnicos
Faixa de medição:
X = +200 até –50 mm
Z = 400
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duoBLOCK® da 4a. geração
Trocador de pallets e fuso
de até 1.424 Nm para
altíssima produtividade.
Três novas versões com pallets

Acionamento de avanço completamente refrigerado e base da
máquina temperada para uma precisão de componentes até 30 % maior.

30% mais precisa, eficiente e potente –
o novo padrão de referência em todos
os setores.
Construção de ferramentas Indústria de energia
e moldes

Molde de mangueira –
Exigência de altíssima qualidade
de superfície de até Ra 0,35

Broca de perfuração –
Redução de 75% do tempo
de usinagem

Indústria aeroespacial

Construção de máquinas

Componente de trem de pouso –
Capacidade de corte até 50% maior
na usinagem de titânio

Suporte de moldagem – Produção
em série totalmente automatizada
combinada com uma medição
“In-Process“ inteligente

Indústria ferroviária

Indústria automotiva

Depois do sucesso da quarta geração de DMU 80
P duoBLOCK®, estarão disponíveis nada menos do que
três novas versões desta série a partir do Open House
de Pfronten. A versatilidade da base estável é demonstrada tanto na versão de 5 eixos com pallets, como com
cabeçote de fresamento horizontal ou na versão de
fresamento e torneamento. A DMC 80 H duoBLOCK®
impressiona como centro de usinagem horizontal
moderno tanto na usinagem pesada de alto desempenho como na usinagem versátil de precisão. A alta
rigidez da construção garante índices de precisão 30
por cento mais altos, favorecidos ainda pelo controle
inteligente da temperatura. A rigidez geral otimizada
e o aumento de precisão também favorecem a nova
DMC 80 FD duoBLOCK® com sua área de trabalho

revista, que agora cresceu oito por cento com área de
instalação reduzida. Além da versão de fresamento e torneamento e da versão horizontal, a DMC 80 U duoBLOCK®
também vem equipada com um trocador de pallets automático, que permite o setup em paralelo à operação.
Isso reduz os tempos ociosos e otimiza o processo de
produção a longo prazo. Os respectivos magazines de
pallets, disponíveis como opcional, ainda aumentam o
grau de automação. Uma outra vantagem do princípio
duoBLOCK® é o sistema modular abrangente para
soluções completas customizadas. A oferta de fusos, por
exemplo, inclui variações ideais para a usinagem pesada
– entre elas o powerMASTER® 1000 com 1.000 Nm de
torque e 9.000 rpm e um fuso com 1.424 Nm e 8.000 rpm.

DMC 80 U duoBLOCK®
duoBLOCK® da 4a. geração:
Excelência redefinida com 30% mais
precisão, eficiência e desempenh

dados técnicos

Mancal de eixo –
Consumo de energia 30% menor

Cabeçote de cilindro –
Alta produtividade com tempos
ociosos curtos: 0,5 s de tempo de
troca de ferramentas

Curso de deslocamento X / Y / Z: 800 / 1.050 / 850 mm,
avanço rápido: 60 / 60 / 60 m/min, rotação do fuso: 12.000
rpm, potência: 35 kW, torque: 130 Nm, tamanho de peças:
ø 900 × 1.450 mm, peso de peças: 1.400 kg, magazine de
ferramentas: 63 (123 / 183 / 243 / 273 / 363) posições
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Tecnologia inteligente, patenteada e compacta agiliza
os tempos de cavaco-a-cavaco e de setup.

dmc h

Usinagem pesada horizontal
_ Fuso de até 1.424 Nm e um contorno
de interferência otimizado facilitam a
imersão na peça
_ Pacote de usinagem pesada aumenta a
capacidade de usinagem em até 50% em
materiais de difícil usinagem
_ Abertura horizontal 28% maior
(novidade: 1.050 mm)

dmu p / dmc u / dmc h

destaques do duoblock® de 4a. geração

powerMASTER 1000®

_ Precisão: até 30% mais precisão nos compo-		
nentes pelo acionamento de avanço totalmente
refrigerado a água
_ Performance: até 30% mais rigidez para uma 		
capacidade de corte máxima
_ Eficiência: até 30% menos consumo de energia
com agregados inteligentes
_ Magazine tipo carrossel inteligente com
até 363 ferramentas, 0,5 segundos de tempo
de troca de ferramentas e a possibilidade de
fazer o setup em paralelo à operação e durante
os tempos ociosos

_ Motofuso com 77 kW de potência 		
e 1.000 Nm de torque
_ Construção tipo cartucho de manutenção
simples agiliza a troca
_ Spindle Growth Sensor (SGS) para compensar
o aumento do fuso

dmu fd / dmc fd

Fresamento e torneamento
em uma única fixação
_ Mesa Direct Drive com 2.050 Nm e 800 rpm
_ Know-how imbatível: 15 anos de experiência
no setor de fresamento / torneamento
_ Abertura vertical 13% maior
(novidade: 1.070 mm)
_ Ciclos de software exclusivos: Multitool,
pacotes de apalpador de medição (L),
balan ceamento eletrônico, torneamento
de interpolação
_ Operate 4.5 em SIEMENS 840 D solutionline
_ Eliminação otimizada de cavacos de fresamento e torneamento
dmu p / dmc u / dmu fd / dmc fd

Eixo B
–70°

_ Aumenta o leque de componentes, tempos

+180°

de usinagem mais curtos e mais flexibilidade
pelo ângulo de basculamento maior de 250°
(+180° / –70°)
_ Esteira porta-cabos integrada
melhora o contorno de interferência, a
carcaça mais vedada aumenta a qualidade,
cabos guiados aumentam a vida útil
_ 20% mais rigidez com o mancal YRT
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Magazine tipo carrossel
patenteado inovador permite o setup em paralelo
à operação e durante os
tempos ociosos.
Tecn
olog
ia
pate
ntea
da

_ Magazine mais compacto disponível no
mercado (área de instalação 10 % menor em 		
comparação com o magazine convencional)
_ Até 363 posições para ferramentas
_ Tempo de setup de no máx. 5,6 segundos
_ Troca de ferramentas extremamente
rápida, de apenas 0,5 segundos (0,8 segundos
no HSK-A100)
_ Sistema de fixação protegido com receptáculo

DMU 270 P:
O novo tamanho
de máquina tipo
portal.
DMG MORI gearMILL® – Usinagem completa de uma
engrenagem cônica espiral .

Na série de máquinas tipo portal a DMU 270 P é um
complemento perfeito que, com relação à área de trabalho, traz grandes vantagens em comparação com a DMU
210 P. Os cursos de deslocamento de 2.700 × 2.700 ×
1.600 mm em X / Y / Z proporcionam um aumento de 50
por cento em direção transversal e, respectivamente,
aprox. 30 por cento na direção longitudinal e vertical.
Com isso, a área de trabalho cresceu nada menos do que
235 por cento. Os contornos de interferência também
foram otimizados porque a DMG MORI inovou tanto no
cabeçote de fresamento como na cabine com proteção
completa. Como resultado, o tamanho máximo de peças
passou para 3.000 mm de diâmetro e 1.600 mm de
altura – com um peso permitido de 12.000 kg. A extrema

destaques da dmu 270 p
DMU 270 P:
Usinagem em 5
eixos de peças até 12 t

MPC – Machine
Protection Control

rigidez inerente e o controle de temperatura constante de
toda a máquina asseguram índices de precisão excelentes.
Além disso, o sistema modular DMG MORI oferece
possibilidades infinitas de adaptação individual da DMU
270 P às necessidades específicas, não importa se com
ampliações do magazine tipo carrossel ou opcionais de
automação inteligentes para assegurar produtividade
máxima. Um dos destaques da operação é o CELOS. O
conceito de operação inovador com o painel de 21,5"
oferece um excelente monitoramento do processo e a
operação da máquina sem interrupção no modo automático. Ele ainda permite a visualização e documentação de
todos os dados da máquina e do processo e a conectibilidade com sistemas PPS, CAD e CAM externos.

_ Design tipo portal de eficiência comprovada
_ Ampla área de trabalho
X / Y / Z: 2.700 / 2.700 / 1.600 mm
_ Ampla área de trabalho para peças de até
ø 3.000 × 1.600 mm
_ Imersão sem esforço em moldes profundos 		
pelo cabeçote de fresamento com contorno de
interferência otimizado
_ 50% mais dinâmica pela nova tecnologia de 		
acionamento na mesa giratória NC
_ Alta precisão pela estabilidade térmica oti mizada
_ Colocação em funcionamento rápida no cliente,
sem fundação e com apoio em 3 pontos

_ Desligamento rápido quando ocorrem
_
_
_
_
_
_
_
_

vibrações críticas
Aumento de vida útil do fuso
Diagnóstico e otimização do processo
de usinagem
Proteção de máquina e ferramentas
Planejamento de manutenção
Identificação da causa quando ocorrem
falhas do fuso
Aproveitamento máximo do tempo de vida útil
das ferramentas
Aumento de disponibilidade das máquinas
disponível para todas as máquinas

dados técnicos
Curso de deslocamento X / Y / Z: 2.700 / 2.700 / 1.600 mm,
avanço rápido: 60 / 30 / 40 m/min, rotação do fuso: 12.000
rpm, potência: 44 kW, torque: 288 Nm, tamanho de peças:
ø 3.000 × 1.600 mm, peso de peças: 12.000 kg, magazine
de ferramentas: 63 (123 / 183) posições
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Combinação inteligente: Deposição de metais a laser (LDM)
com fresamento de acabamento integrado.

advanced technology

LASERTEC 65
Additive
Manufacturing:
Manufatura aditiva
com qualidade de
peça acabada.
Deposição de metais a laser 				
A manufatura aditiva abre novas possibilidades para
a alta complexidade e personalização na produção, por
exemplo, de componentes integrais e de componentes de
construção leve feitos de materiais metálicos de alto
desempenho. O mercado para métodos aditivos não para
de crescer. Pela primeira vez, a SAUER LASERTEC, uma
empresa da DMG MORI SEIKI AG, integrou a técnica de
construção a laser aditiva em uma máquina de fresamento high-tech de 5 eixos. Esta solução híbrida inovadora
até hoje é inédita no mercado mundial. O método consiste
de um processo de deposição por um bico de metal
pulverizado, que é 20 vezes mais rápido do que a gração
na cama de pó.

Até então os métodos aditivos estavam restritos à
prototipagem e peças pequenas, impossíveis de serem fabricadas com qualquer outra tecnologia convencional.
Com a combinação da fabricação aditiva e da fabricação
por arranque de cavacos em uma única máquina, a tecnologia aditiva complementa e amplia os métodos de usinagem tradicionais.

Fresamento

Direção do processo

Material depositado

Gás de proteção / de assistência

Zona de construção

Peça

O pó metálico é depositado de camada em camada sobre um substrato e
fundido com este. Neste processo o pó metálico forma uma união por solda
altamente resistente. O resfriamento posterior resulta em uma camada de
metal que pode ser usinada mecanicamente.

1

destaques da lasertec 65 am
Combinação inteligente:
Deposição de metais a laser
(LDM) com fresamento
de acabamento integrado

2

Reparo

Ponto de fusão

Pó
Feixe do laser

_ Combinação exclusiva de deposição a laser 		
e fresamento permite uma excelente qualidade
de superfície e precisão nos componentes
_ Deposição de metais a laser com bico de pó:
20 × mais rápida em comparação com o método
com cama de pó
_ Possibilidade de fabricar componentes
completos
_ Viabiliza muitas geometrias em 3D inclusive 		
com mordeduras (undercutting)
_ Reparo de componentes de turbina e na
construção de ferramentas e moldes
_ Revestimento com camadas antidesgaste

manufatura aditiva

Criação de um componente em 3D:
Deposição de metais a laser

Deposição de metais a laser

1: Construção básica do anel metálico

2: Geração da flange sem geometria
de apoio

Fresamento

Deposição de metais a laser

Indústria aeroespacial:
Reparo de uma aleta de rotor
Material: Inconel
3

Revestimento

Estu
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B 20
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3: Operação de furação das flanges

Deposição de metais a laser

Construção de ferramentas e moldes:
Cilindro com revestimento
resistente ao desgaste
Material: Stellite

5: Construção dos 12 tubos de conexão

4: Construção do funil

Fresamento

6: Fresamento do contorno
interno completo

Viabiliza contornos em 3D inclusive com mordeduras como, por exemplo, a
fabricação de uma flange sem geometria de apoio (foto 2) ou a fabricação de
um cone (v. foto 4). A troca flexível entre a usinagem a laser e o fresamento
permite a usinagem direta do componente em segmentos, o que fica inviável
na peça acabada (v. foto 3).

dados técnicos

LASERTEC

Curso de deslocamento X / Y / Z: 650 / 650 / 560 mm,
dimensões máx. da peça (5 eixos): ø 500 × 350 mm,
capacidade de carga máx. (5 eixos): 600 kg (1.000 kg*),
área de instalação mín. (somente máquina): aprox. 7,9 m²,
comando: ERGOline® de 19" com Operate 4.5 em
SIEMENS 840D solutionline
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DMU 70 ecoline
A síntese perfeita entre funcionalidade e técnica com uma mesa giratória basculante NC para
a usinagem de 5 lados e a mais avançada Tecnologia de comando 3D na versão standard!

Eixo C de

360°

SLIMline® com Operate 4.5
em SIEMENS 840D solutionline

Versátil: a mais avançada
tecnologia de comando
com simulação 3D

Eixo B de

– 10° / + 95°

NOVIDADE! DMU 70 ecoline
Usinagem de 5 lados com
mesa giratória basculante
NC patenteada

26

Mesa giratória basculante NC patenteada com
acionamentos digitais para a usinagem de 5 lados.
Fuso inline robusto e de fácil manutenção com uma
faixa de rotações de até 12.000 rpm já na versão
standard – uma refrigeração de ferramentas interna
pode ser incorporada como opcional.

SLIMline® com
HEIDENHAIN TNC 620

destaques da dmu 70 ecoline
_ Fuso principal potente com faixa de rotações
até 12.000 rpm (13 / 9 kW, 83 / 57 Nm,
40 / 100 % DC)
_ Cursos de deslocamento maiores em
X / Y / Z: 750 / 600 / 520 mm
_ Avanço rápido dos eixos lineares: 24 m/min
_ Magazine de ferramentas com 32 posições 		
SK40 Corrente com receptáculos e garra dupla 		
inclusive auxílio de setup para o carregamento 		
de ferramentas em paralelo à operação
_ Altíssima eficiência – Mesa giratória
basculante NC com acionamentos
digitais para a usinagem de 5 lados
_ 3D quickSET®*
Jogo de ferramentas para monitoramento
e correção da precisão cinemática
* Opcional

dados técnicos
Curso de deslocamento X / Y / Z: 750 / 600 / 520 mm;
avanço rápido eixos lineares: 24 m/min; fuso inline com
faixa de rotações até - 12.000 rpm; 83 / 57 Nm, 13 / 9 kW
(40 / 100 % DC); magazine de ferramentas de 32
posições com receptáculos e garras duplas
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Tornos universais NLX, CTX E NEF – agora também
Novo padrão em tornos
disponíveis com CELOS
Torneamento
multitarefa torno e fresa: CTX TC e NTX
Infiniti
automático com novo centro de tecnologia na Itália
Red Bull Racing: Campeão mundial com tecnologia de 5 eixos
da DMG MORI

Tecnologias e
Histórias de Sucesso
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NLX – 9 modelos em
diversas configurações.
Desde o lançamento da série NLX no final de 2010,
foram vendidas mais de 3.000 unidades. A série NLX
oferece aos seus usuários, alta performance, flexibilidade
e confiabilidade. A circulação de óleo de refrigeração na
base da máquina assegura melhor estabilidade térmica, e o
barramento em todos os eixos formam a base perfeita para
o torneamento de alto desempenho.
A NLX2500/500 foi desenvolvida especialmente para
tornear peças pequenas de até 500 mm de comprimento.
Ela impressiona pela pequena área de instalação e alta
rigidez. A nova NLX3000MC/1250, permite torneamento
de até 1.250 mm de comprimento, oferecendo aos seus
usuários a opção da torre BMT, motor com acionamento
integrado para as ferramentas rotativas, dando assim uma
extraordinária capacidade de fresamento. A primeira das
duas características de destaque da NLX4000BY/1500 é o
grande curso no eixo X (até 315mm em configuração
standard e 365mm na versão MC) e a outra é a luneta para

diâmetro de 350 mm bem como na versão com eixo Y o
diâmetro de torneamento de até 500 mm (600 mm na
versão MC). A NLX4000BY/1500 impressiona com uma
construção muito compacta para a usinagem de peças
grandes, torre equipada com ferramenta acionada de até
4.000 rpm (10.000rpm*) e eixo Y. O fuso principal na versão
B com 3.225 Nm de torque (versão A = 1.910 Nm) assegura
alta capacidade de usinagem. A NLX2500SY/700, que a
partir de Maio, estará disponível em um novo design e com
CELOS, destinada ao mercado europeu será fabricada no
centro de produção da GILDEMEISTER Italiana S.p.A., situada na cidade de Bremabe di Sopra, perto de Bérgamo na
Itália. As três estreias mundiais NLX foram lançadas na
EMO com CELOS e ERGOline® de 21,5" em MITSUBISHI e
estarão disponíveis a partir de abril de 2014.

Alta precisão pelo sistema de medição direta da
Magnescale com 0,01 µm de resolução.

Usinagem completa eficiente
com ferramentas acionadas,
sub-spindle e eixo Y na NLX2500SY/700.

A série de grande sucesso NLX com mais
de 3.000 máquinas já instaladas.
NLX2500/500
Torneamento perfeito
em 2 eixos para
comprimentos de
pecas até 500 mm,
em um área de 3,5m2

destaques da série nlx
_ Circulação de óleo de refrigeração na base da 		
máquina para aumentar a estabilidade térmica.
_ Barramentos em todos os eixos para uma 		
rotina severa
_ Com tecnologia BMT® (torre com motor de
acionamento integrado), a capacidade de
fresamento é comparável àquela de centros
de usinagem
_ Disponível em diversas configurações
(por exemplo, com ferramentas acionadas
diretamente, eixo Y e sub-spindle potente)

BMT® Built-in Motor Turret – Aumento da capacidade
de fresamento com até 100 Nm de torque e precisão de
fresamento maior.

O modelo de grande sucesso da série
NLX, a NLX2500 da DMG MORI agora
também está disponível com 500 mm
de comprimento de torneamento. Um
diâmetro de torneamento máximo de
460 mm e cursos de deslocamento de
260 e 500 mm em direção X e Z fazem
da NLX2500/500 um instrumento
versátil para o torneamento. O design
de máquina otimizado exige uma área
de instalação pequena (3,5 m2).

A solução perfeita para qualquer aplicação–
9 modelos de máquina com 29 versões.
Comprimento de torneamento
(mm)
1500

1250

700

500

NLX
4000 /1500*

NLX
2500 / 1250

NLX
3000 / 1250*

MC, Y, SMC, SY

MC, Y

NLX
2500 / 700

NLX
3000/700

NLX
4000 /750

Turning
MC, Y, SMC, SY

Turning
MC, Y

Turning
MC, Y

NLX
1500/ 500

NLX
2000/500

NLX
2500 / 500*

MC, Y, SMC, SY

MC, Y, SMC, SY

Turning

6"

8"

10 / 12"

Turning
MC, Y

Tamanho de placa
12"

15 / 18"

Disponível de imediato com MAPPS IV
e display TFT de 10,4".**
* disponível a partir de abril de 2014 somente com o novo design e CELOS
** 19" para NLX4000 Turning = ferramentas fixas, MC = ferramentas acionadas,
Y = ferramentas acionadas e eixo Y, SMC = ferramentas acionadas e contrafuso
SY = ferramentas acionadas, eixo Y e contrafuso

dados técnicos

white version
O novo design da dmg mori está
disponível sem acréscimo de preço
na versão ”black” ou ”white”.

Diâmetro de torneamento máx.: 460 mm,
comprimento de torneamento máx.: 500 mm,
capacidade de barras: 80 mm, rotação: 3.500
rpm na versão standard, potência de acionamento: 18,5 kW, torre de 10 posições (opcional com
12 posições)
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Torre opcional: Sistema de troca rápida de alta precisão TRIFIX®.
TRIFIX® permite o setup de ferramentas em < 30 s
com uma precisão de repetição de < 6 μm.

NLX2500SY/700
Usinagem de 6 lados
com o fuso principal
e sub-spindle, além
de uma torre com
100 mm de curso de
deslocamento em Y

Circulação de óleo de refrigeração na base da máquina para aumentar a estabilidade térmica.
Barramentos extremamente estáveis e 30 % mais largas (por exemplo, de 80 mm de largura na NLX2500) permitem o torneamento de alto desempenho.

O modelo de grande sucesso
NLX2500SY/700 com sub-spindle
e eixo Y é sinônimo de usinagem
completa eficiente em uma única
fixação ou a partir da barra. Na versão
standard, a torre vem equipada com a
interface BMT60 e, como opcional,
pode vir com VDI e TRIFIX® (12
posições). Rotação: 10.000 rpm.

NLX4000BY/1500
Usinagem completa eficiente
de peças grandes até
500 mm de diâmetro
(600 mm de diâmetro
sem eixo Y)

Tecnologia BMT® dá uma
capacidade de fresamento
extraordinaria para as ferramentas
acionadas com até 4.000 rpm (opcional
10.000 rpm), até 100 Nm de torque
para o rosqueamento M30, barramentos
no eixo Z, curso de deslocamento grande
no eixo X e luneta de até ø 350 mm

dados técnicos
dados técnicos
Diâmetro de torneamento máx.: 366 mm (460 mm de
diâmetro de torneamento sem eixo Y), comprimento
de torneamento máx.: 705 mm, capacidade de barras:
80 mm, fuso principal: 4.000 rpm, 18,5 kW,
sub-spindle: 6.000 rpm, 11 kW, torre de 12 posições
(torre com 10, 16 ou 20 posições como opcional),
rotação de ferramentas acionadas: 10.000 rpm

Diâmetro de torneamento máx.: 500 mm (versão
de torneamento e MC: 600 mm), comprimento de
torneamento máx.: 1.500 mm, capacidade de
barras máx.: 164 mm, rotação: 1.500 rpm, potência
de acionamento: 37 kW, torre de 10 posições
(torre com 12 posições como opcional), rotação
de ferramentas acionadas: 4.000 rpm com
100 Nm cf. especificação (10.000 rpm como opcional)
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CTX alpha e CTX beta –
Tornos universais de alta
tecnologia com motor linear,
Direct Drive e TRIFIX®.
A série universal CTX alpha e beta oferece ao usuário
um máximo em flexibilidade, ergonomia e precisão.
Graças à sua construção modular e flexível as máquinas
podem ser configuradas de acordo com os mais diversos
desejos do cliente, desde a usinagem de de peças simples
até a usinagem completa. Para uma capacidade de
usinagem máxima estão disponíveis, por exemplo, motofusos de até 770 Nm.
O motor linear no eixo X, disponível como opcional
para as máquinas CTX beta, é a garantia certa de alta
precisão permanente. Com uma aceleração de 1 g ele
também assegura alta dinâmica na usinagem. Na versão
standard as máquinas já vêm equipadas com sistemas de
medição direta no eixo X, além de motofusos refrigerados
a líquido para estabilidade térmica máxima. A torre Direct
Drive opcional com uma rotação de até 12.000 rpm (CTX
beta: 10.000 rpm) e um torque de até 34 Nm (CTX alpha:

20 Nm) é o destaque nas operações de fresamento. Na
versão standard esta torre já dispõe do sistema de troca
rápida de alta precisão TRIFIX® que permite um tempo
de setup de ferramentas de < 30 segundos. Neste caso, os
opcionais de expansão principais são, de um lado, o pacote
de eixo Y com curso de 120 mm (CTX alpha: 80 mm) para
a usinagem excêntrica e, de outro, o pacote para a
usinagem completa de 6 lados, que inclui contrafuso,
eixo Y e uma torre tipo estrela com TRIFIX®.
Faça-nos uma visita no
Open House Bielefeld de 13 a 16/05/2014

Pacote para a usinagem completa de 6 lados incluindo fuso principal,
contrafuso, eixo Y com 120 mm de curso (CTX alpha 500 com 80 mm)
e torre tipo estrela com TRIFIX®.

destaques da ctx alpha 500
CTX alpha 500
Usinagem excêntrica
pelo eixo Y*
com 80 mm de curso*
Disponível a partir de abril de 2014:
CELOS da DMG MORI com
ERGOline® de 21,5" e SIEMENS,
disponível de imediato com ERGOline®
de 19" e Operate 4.5 em SIEMENS 840D
solutionline ou HEIDENHAIN CNC PILOT 640

_ Direct Drive* Revolver com
112.000 rpm e 20 Nm para
uma alta capacidade de usinagem
_ Torneamento de alto desempenho
de peças até
ø 210 × 525 mm pelo
fuso principal com 170 Nm
* Opcional

destaques da ctx beta 800 linear
CTX beta 800 linear
Motor linear no eixo X
com 1 g de aceleração
e alta precisão permanente
Disponível a partir de junho de 2014:
CELOS da DMG MORI com ERGOline®
de 21,5" e SIEMENS, disponível de
imediato com ERGOline® de 19" e
Operate 4.5 em SIEMENS 840D
solutionline ou HEIDENHAIN CNC
PILOT 640

_ Torneamento de alto desempenho
de peças até ø 410 × 850 mm		
pelo fuso principal com até 770 Nm*
_ Área de trabalho ampla para o uso
de placas de fixação* até ø 400 mm
e lunetas* até bis ø 200 mm
* Opcional

dados técnicos

dados técnicos

Usinagem de barras até ø 65 mm; 525 mm
de comprimento de torneamento máx. e 200 mm
de diâmetro de peças máx.; fuso principal ISM 52
PLUS com 6.000 rpm, 170 Nm, 27 kW; torre VDI 30
de 12 posições, 5.000 rpm, 5,4 kW e 16 Nm

Usinagem de barras até ø 76 mm; 850 mm de comprimento de torneamento máx. e 410 mm de diâmetro de
peças máx.; fuso principal ISM 76 com 5.000 rpm, 380
Nm, 34 kW; torre VDI 40 de 12 posições, 4.000 rpm,
11,3 kW e 28 Nm, e ainda 6 posições para block tool
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CELOS da DMG MORI com ERGOline® de 21,5" e SIEMENS para uma programação no chão de fábrica muito simples com tecnologia de comando 3D.

NEF 400 –
Melhor performance
de sua classe com
motofuso integrado.

A 5a. geração da série NEF marca o startup no
mundo dos tornos universais com a NEF 400 e NEF
600 que oferecem a melhor tecnologia por um
preço excepcional. Com componentes da mais alta
qualidade como, por exemplo, comandos, sistemas
de medição, hidráulica, fusos e torres. Já na versão
standard, a NEF 400 vem equipada com um motofuso
integrado refrigerado a líquido. Como opcional, a
máquina também pode vir equipada com uma torre
para até 6 ferramentas acionadas e um eixo C para o
fuso principal. Outro destaque é a área de trabalho
ampla, que viabiliza a usinagem de peças até ø 350
× 650 mm – em apenas 4 m² de área de instalação.

Torre tipo estrela com sistema de troca rápida de alta precisão TRIFIX®
para < 30 s de tempo de setup e < 6 µm de precisão de repetição.

Motor linear – custo
de manutenção
mínimo, precisão e
produtividade máximas

Motofuso integrado e refrigerado a líquido com 340 Nm para alta capacidade
de usinagem e estabilidade térmica.

destaques da nef 400
NEF 400
Usinagem de peças
até ø 350 × 650 mm
em apenas 4 m²
de área de instalação

_ Tecnologia de comando 3D avançada:
CELOS da DMG MORI de 21,5" ERGOline® 		
e SIEMENS (a partir do 3º. trimestre de 2014)
_ Como alternativa: ERGOline® de 19" com
Operate 4.5 em SIEMENS 840D solutionline e 		
ShopTurn 3G ou HEIDENHAIN CNC PILOT 640
_ Alta precisão pelo eixo C integrado com 0,001°
de resolução (opcional)
_ Área de trabalho ampla para peças até
ø 350 × 650 mm em apenas 4 m² de área
de instalação
_ Excelente ergonomia e acessibilidade, apenas
289 mm de profundidade de acesso ao fuso
principal
_ Motofuso integrado refrigerado a líquido para 		
alta estabilidade térmica

_
_
_
_

5 anos de garantia para o motor linear
1 g de aceleração e 60 m/min de avanço rápido
Alta precisão permanente, poucas peças de desgaste
Alta aceleração, sem elementos de transmissão
mecânicos
_ Pouca manutenção, ciclo de vida de baixo custo
_ Alta dinâmica e disponibilidade reduzem os custos
de produção
_ Disponível para todos os tornos universais CTX beta

incluso
Incluso maleta de
ferramentas HORN

dados técnicos
Usinagem de barras até ø 65 mm; 650 mm
de comprimento de torneamento máx. e
340 mm de diâmetro de peças máx.; fuso
principal ISM 65 com 4.500 rpm, 340 Nm,
11,5 kW; torre VDI 30 de 12 posições
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CTX TC –
Tornos multitarefa
torno e fresa.

CTX TC – Tornos universais de 5 eixos para peças até ø 700 mm
e até 3 m de comprimento de torneamento, usinagem completa
de 6 lados com o contrafuso opcional.

Os modelos da
série CTX TC
e CTX TC 4A

UNIVERSAL: CTX TC

CTX TC 4A – Tornos de 5 eixos para a produção com fuso principal,
contrafuso e uma torre inferior adicional; torre opcional com
acionamento Direct Drive para rotações de até 10.000 rpm.

PRODUÇÃO: CTX TC 4A

Fuso principal e contrafuso opcional

Fuso principal, contrafuso e torre adicional

beta

gamma

beta

gamma

ø 500 mm

ø 700 mm

ø 500 mm

ø 700 mm

Comprimento de torneamento 850 mm

CTX beta 800 TC

–

–

–

Comprimento de torneamento 1.300 mm

CTX beta 1250 TC (linear)

CTX gamma 1250 TC (linear)

CTX beta 1250 TC 4A

CTX gamma 1250 TC 4A (linear)

ø 550 mm
Comprimento de torneamento 2.050 mm

CTX beta 2000 TC

CTX gamma 2000 TC (linear)

–

CTX gamma 2000 TC 4A (linear)

Comprimento de torneamento 3.050 mm

–

CTX gamma 3000 TC

–

CTX gamma 3000 TC 4A

destaques da ctx gamma 2000 tc linear

5 anos de garantia

CTX gamma 2000 TC linear
Usinagem completa
de 6 lados de peças
até ø 700 mm

Mais potência, maior precisão.
5 anos de garantia para motores lineares,
alta dinâmica e precisão permanente.

_	Usinagem completa de 6 lados com o fuso 		
principal e contrafuso*, contrafuso na versão
standard da TC 4A
_ Usinagem simultânea em 5 eixos pelo eixo B
Direct Drive com ±120° de área de basculamento
em combinação com um ciclo de tecnologia* 		
_ Eixo Y com ±200 mm de curso para ausinagem
excêntrica
_ Cabeçote de fresar / tornear com 12.000 rpm,
opcional com até 18.000 rpm ou 8.000 rpm com
160 Nm
_ Uso de lunetas* para peças até ø 460 mm e
placas de fixação* até ø 630 mm
_ CTX gamma 2000 TC 4A linear: Segundo portaferramentas como torre VDI 40 de 12 posições
com sistema de troca rápida de alta precisão 		
TRIFIX®, opcional como torre Direct Drive com
10.000 rpm e 34 Nm
* Opcional

incluso
dados técnicos
Maleta de ferramentas inclusa:
HORN / LMT / SCHUNK

disponível a partir do 4o. trimestre de 2014:
CELOS da DMG MORI com 21,5" ERGOline ®
e SIEMENS, disponível de imediato de 19" ERGOline ®
e Operate 4.5 em SIEMENS 840D solutionline.

Comprimento de torneamento máx.: 2.050 mm, diâmetro
de peças máx.: 700 mm; curso Y ± 200 mm; fuso principal
ISM 102 com 4.000 rpm, 770 Nm, 45 kW; cabeçote de
fresar / tornear HSK-A63 com 12.000 rpm, 100 Nm, 22 kW;
magazine de ferramentas tipo disco com 36 posições,
magazines opcionais com até 180 posições
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Usinagem de um pistão com cabeçote de fresamento e Subspindle reclinável.

NTX1000/SZM:
Usinagem completa de torneamento
e fresamento desde
peças individuais
até peças seriadas
complexas.
As máquinas da série NTX são centros
de fresamento e torneamento integrados
compactos ideais para as operações de
usinagem na tecnologia médica, no setor
aeronáutico e aeroespacial, no setor médico,
na indústria de relógios e na índústria de
semicondutores. Três das nossas tecnologias originais permitem uma excelente usinagem com alta precisão e alta eficiência.
A série NTX é sinônimo de altíssima produtividade.

Produção de conexões poligonais com alta segurança nos processos
e qualidade de retífica em uma CTX beta 1250 TC 4A.

KAMPF Schneid- und
Wickeltechnik GmbH & Co. KG
Usinagem completa de torneamento e fresamento une cinco
processos em uma única máquina.
A KAMPF Schneid- und Wickeltechnik GmbH & Co. KG, com
sede em Wiehl perto de Colônia, é considerada líder tecnológico em
seu ofício, a técnica de corte e enrolamento para a fabricação e o
processamento, por exemplo, de películas de plástico, materiais
compostos, laminados ou folhas de alumínio. O destaque são equipamentos para folhas extremamente finas com espessura de material
a partir de 0,9 μm, que são produzidas com velocidades de até 700
m/min. Além de sua capacidade de inovação, a KAMPF também
impressiona pela alta competência na fabricação mecânica, realizada
na sucursal em Dohr, uma pequena cidade nas montanhas de Eifel. E
é lá que um centro de usinagem torno e fresa CTX beta 1250 TC 4A
vem causando furor. Equipado com contrafuso, cabeçote de fresamento de alta potência como eixo B e uma torre inferior de 12 posições
como porta-ferramentas adicional com ferramentas acionadas e eixo
Y, o investimento novo conseguiu reduzir pela metade os custos de
um eixo de acionamento. Stephan Schleicher, gerente da fábrica de
Dohr, descreve a situação original e a economia de recursos obtida:
"As exigências de precisão e qualidade de superfície em relação à
conexão poligonal como elemento de acionamento principal são
extremamente altas, o que, no passado, tornava um processo de
retificação indispensável. A DMG MORI foi o único fabricante que
nos garantiu a produção da peça com a qualidade dos processos
exigida em uma única máquina adicional.“ Em vista disso, a KAMPF
incumbiu os especialistas da DMG MORI da tarefa de usinagem
completa – ficando a cargo deles inclusive a escolha de ferramentas e
dispositivos de fixação além da geração do programa.
"Fizemos a aceitação da peça de referência em Bielefeld, enquanto
a medição e o controle foram contratados externamente,“ lembra o
gerente da fábrica e elogia: "Todas as características de controle
estavam claramente dentro das tolerâncias e, mais importante do
que isso, elas também são obtidas na rotina diária severa. Se antes
eramos obrigados a fazer a fabricação em cinco máquinas, fora a
retificação, agora podemos produzir os eixos completos na CTX
beta 1250 TC 4A!“

Contato: KAMPF Schneid- und Wickeltechnik GmbH & Co. KG
Mühlener Straße 36 – 42, 51674 Wiehl, Alemanha
info@kampf.de, www.kampf.de

– 25 °

– 195°

Usinagem em paralelo sem risco de colisão com cabeçote de fresamento
e torre pelo subspindle reclinável; ângulo de inclinação de até 195º
para a descarga de peças.

destaques da ntx1000/szm
NTX1000/SZM
Centro de fresamento
e torneamento integrado
de alta eficiência

_ Tecnologia DDM (Direct Drive Motor) no eixo B
e tecnologia BMT (torre com motor de aciona-		
mento integrado para ferramentas acionadas)
_ Área de instalação 40% menor em comparação
com modelos anteriores
_ Tecnologia ORC (Octagonal Ram Construction)
no eixo Y com excelentes propriedades de amortecimento e design termosimétrico
_ Disponível com diversos opcionais de expansão
_ Software ESPRIT CAM na versão standard
_ NTX1000 também disponível com Operate 4.5
em SIEMENS 840D solutionline

dados técnicos
Diâmetro de volteio: ø 370 mm, comprimento de torneamento:
450 mm, eixo Y: ±105 mm, fuso principal: potência de
acionamento máx.: 11 kW, rotação máx.: 6.000 rpm,
fuso: receptor Capto C5, rotação: 12.000 rpm
(HSC opcional: 20.000 rpm), potência de acionamento máx.: 7,5 kW
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Conceito TWIN: 2 áreas de trabalho independentes pelo curso
transversal da combinação de contrafuso / contraponto.

tecnologia de torneamento

CTX beta 4A –
Conceito TWIN patenteado com duas áreas de
trabalho independentes
reduz em 30% os
tempos por peça.

lifecycle services

tecnologia de torneamento

NZX1500 e
NZX2000 –
Tornos para a produção
com até 3 torres e 3
eixos Y.
X1

A peça-chave da CTX beta 800 4A e CTX beta 1250 4A
é o conceito TWIN patenteado e testado inúmeras vezes.
Este design exclusivo de área de trabalho com duas torres e
o curso transversal da combinação de contrafuso / contraponto permite a usinagem em paralelo e sem risco de
colisão em duas áreas de trabalho independentes. Em
adicional, peças de eixo podem ser sustentadas no fuso
principal. A área de trabalho viabiliza a usinagem de peças
com diâmetro de até 340 mm e comprimento de torneamento de até 800 ou 1.200 mm. Em combinação com até
2 eixos Y (inferior opcional) podem ser fabricadas peças
de placa ou barra complexas com alta produtividade. A
máquina dispõe de duas torres VDI 40 com um total de 24
posições para ferramentas acionadas e o sistema de troca
rápida de alta precisão TRIFIX®.

X3

Z1
Z3

Torre 1
Y1

C1

Torre 3

Y3
X2

C2

B
Z2

Y2
Torre 2
Conceito TWIN para a usinagem sem risco de colisão em duas
áreas de trabalho independentes com duas torres e contraponto.

NZX2000/800STY3 com fuso principal,
sub-spindle, 3 torres e 3 eixos Y.

destaques da ctx beta 800 4a
CTX beta 800 4A
Conceito TWIN patenteado
e testado inúmeras vezes
com duas áreas de
trabalho independentes

_ Eixo Y nas duas torres
(superior ±60, inferior* ±40 mm)
_ Duas torres tipo estrela VDI 40 com 24
posições para ferramentas acionadas e
VDI 40 com sistema de troca rápida de 		
alta precisão TRIFIX®
_ Torre Direct Drive* com 10.000 rpm, 		
14,2 kW e 34 Nm
_ ERGOline® de 19" com Operate 4.5 em 		
SIEMENS 840D solutionline com
ShopTurn 3G

NZX2000/800STY3
Tornos equipados com três
torres para produção
de peças seriadas e
alta eficiência.

* Opcional

dados técnicos
Comprimento de torneamento máx.: 800 mm (CTX beta
1250 4A: 1.200 mm), diâmetro de peças máx.: ø 340 mm;
curso Y ±60 mm; fuso principal e contrafuso ISM 76
synchro com 5.000 rpm, 360 Nm, 32 kW; duas torres VDI
40 com TRIFIX®, 4.000 rpm, 28 Nm, 11,3 kW

	ctx beta 800 4a
com manipulação integrada:
_ Carga e descarga de controle NC com
garra dupla
_ Magazine de peças do tipo carrossel
de pallets
_ Peças de placa até ø 250 × 160 mm
e no max. 15 kg
_ Descarga em paralelo à operação reduz os
tempos ociosos em 50 % em comparação
com portais de carga externos

dados técnicos
nzx1500 / nzx2000
Diâmetro de torneamento: ø 320
Comprimento de torneamento: 810 mm
Número máx. de torres: 3
Número máx. de eixos Y: 3
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NZX4000 e
NZX6000 –
Usinagem de alta
produtividade de
eixos com 2 torres.

As máquinas da série NZX são ideais tanto para a
usinagem de eixos com diâmetro pequeno (série NZX-S)
como também para a usinagem de pecas grandes, longas,
de formato complexo e com grandes diâmetros (NZX4000,
NZX6000). As máquinas desta série são a garantia de uma
usinagem de alta eficiência e produtividade.
Sistema de medição Magnescale
›› Transdutor linear absoluto magnético e de

alta resolução
›› Classe de precisão do instrumento ± 3 µm
›› Resistente à água de condensação e óleo
›› À prova de impactos até 45 g
›› Comportamento de dilatação térmica similar ao
Sistema de medição direta Magnescale com 0,01 µm
de resolução para altíssima precisão.

aço e à base da máquina de ferro fundido

destaques da
nzx2000/800sty3
_ Torre BMT® para operações de 		
fresamento com até 12.000 rpm
(6.000 rpm na versão standard)
_ 16 estações acionadas por torre
_ Eixo Y para as três torres
com 110 mm de curso de
deslocamento (disponível
como opcional)
_ ORC (Octagonal Ram Construction)
para rigidez máxima do eixo Y da
torre inferior
_ Avanços rápidos em
X / Y / Z: 30 / 20 / 50 m/min

Outra máquina da série NZX – NZX2500: Usinagem de torneamento e fresamento de
alta produtividade de um virabrequim com 2 torres e um eixo Y na torre superior.

destaques da nzx4000 e nzx6000
NZX4000C/2000Y
Centro de usinagem de 4 eixos
para torneamento produtivo e
eficiente de peças com até 2
metros de comprimento

_ Sistema BMT®, torre com motor de
acionamento integrado
_ Eixo Y para a torre superior com 200 mm de
curso de deslocamento (NZX4000 com 140 mm
de curso de deslocamento)
_ NZX6000 disponível com furação do fuso:
ø 285, ø 375 ou ø 560 mm (NZX4000: ø 145,
ø 185 ou ø 285 mm)

dados técnicos
nzx4000

dados técnicos
nzx6000

Diâmetro de torneamento: ø 660 mm
Comprimento de torneamento: 1.000 /
2.000 / 3.000 mm
Número de torres: 2
Número máx. de eixos Y: 1 (superior)

Diâmetro de torneamento: ø 900 mm
Comprimento de torneamento: 1.000 /
2.000 / 3.000 / 4.000 mm
Número de torres: 2
Número máx. de eixos Y: 1 (superior)
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03 a 07/06/2014 – Grand Opening do centro de produção completamente
modernizado da GILDEMEISTER Italiana S.p.A. em Brembate di Sopra
perto de Bérgamo na Itália.

Temos o prazer de convidá-lo para o Grand
Opening de Bérgamo em junho de 2014.

GILDEMEISTER Italiana – Inauguração
do novo centro de tecnologia e do
novo centro de produção para tornos
autómaticos de um fuso e multifuso.
A GILDEMEISTER Italiana S.p.A. em Brembate di
Sopra perto de Bérgamo na Itália é o centro de excelência
da parceria DMG MORI quando se trata da usinagem
eficiente de componentes de rotação simétrica em lotes
maiores até a produção em larga escala. Tornos para a
produção com até 3 torres e tornos automáticos de um
fuso para o torneamento de peças curtas e longas tanto
fazem parte do catálogo de produtos como a classe nobre
dos tornos automáticos multifuso mecânicos e de controle
CNC. No centro de produção também é fabricada para o
mercado europeu a NLX2500SY/700 que, a partir de maio
de 2014, também estará disponível com o novo design e
CELOS com Mitsubishi. Mais de 15 milhões de euros foram
gastos na modernização completa do centro de produção.
Foi construído um galpão de montagem novo com mais de
1.200 m² e foi construído ainda um novo centro de tecno-

logia de aprox. 1.000 m² onde serão desenvolvidas
demonstrações e soluções específicas para atender os
clientes. Para aumentar ainda mais a qualidade e precisão,
a área da fabricação mecânica foi climatizada em ±1°.
Além disso, a produção agora ainda dispõe, por exemplo,
das seguintes máquinas novas: DMC 125 U duoBLOCK® e
DMC 160 U duoBLOCK®, uma DMC 100 H duoBLOCK® com
magazine de pallets de 33 posições e uma CTX gamma
2000. Nelas são fabricados, entre outros, componentes de
alta precisão como, por exemplo, as bases de máquina
para os tornos automáticos multifuso. Graças a estas
modernizações abrangentes, futuramente poderão ser
construidas até 380 máquinas e mais 100 NLX2500 no centro
de produção. A inauguração será feita durante o Grand
Opening de 27 a 31/05/2014. No Grand Opening também
será apresentada pela primeira vez a nova SPRINT 20 | 5.

Centro de montagem ultramoderno para máquinas da série SPRINT, dos
tornos automáticos multifuso GM e GMC, e da NLX2500SY/700.

Hidráulica

Bloco de válvulas
Material: AISi 430F
Medidas: ø 25 × 60 mm

Automotivo

Barra de direção
Material: 4SS20
Medidas: ø 21 × 129 mm
Bloco central posicionado no meio assegura rigidez máxima
na usinagem de peças até ø 35 × 140 mm.

GMC 35 ISM – Torno
automático multifuso
com tecnologia CNC
para tempos de setup
65% mais rápidos

SWISSTYPEkit (opcional) para o torneamento de peças curtas de até 80 mm e
o torneamento de peças longas de até 240 mm; < 15 min de tempo de troca
de ferramentas de peças de torneamento curtas para longas.

destaques da gmc 35 ism
_ Usinagem de peças muito sofisticadas com até
56 eixos de controle NC para fusos, carros,
ferramentas acionadas*, eixos U e Y*
_ Bloco central posicionado no meio garante
máxima rigidez na usinagem frontal
_ Acionamento separado de cada um dos seis 		
fusos principais através de um motofuso
integrado com eixo C para assegurar excelentes
valores de corte nas usinagens
_ Até 6 unidades de ferramentas acionadas* e 5
eixos U* para a usinagem excêntrica

SPRINT 20|8 linear
com SWISSTYPEkit
para o torneamento
de peças curtas e
longas em uma
única máquina

* Opcional

novidade: sprint 20|5

veja página 11

29

Journal n0 1 – 2014

Torneamento de peças longas com 2 torres e conceito TWIN para a
usinagem em duas áreas de trabalho independentes pelo curso transversal
da combinação de contrafuso / contraponto.

tecnologia de torneamento

SPRINT 50 e
SPRINT 65:
com conceito TWIN,
3 torres, ou 3 torres
com eixo B.

Mais de 45 anos de experiência
em torneamento automático
_ 4.500 tornos automáticos multifuso
instalados no mundo todo
_ 4.000 máquinas de torneamento automático
instaladas no mundo todo
_ 50 engenheiros de aplicações para tecnologia
e estudos de tempo

182 °

158,5 °

– 23,5 °

3 porta-ferramentas para a usinagem de alta produtividade de
peças curtas; usinagem sem risco de colisão com 3 torres no
fuso principal e contrafuso.

Construção de máquinas
/ Torneamento de peças curtas

Disco
Material: CK45
Medidas: ø 24 × 50 mm  

Medical / Torneamento simples

Exclusividade – 3 torres com eixo B para a usinagem de ângulos
negativos; área de basculamento de –23,5 até +158,5 graus para a
usinagem de ângulos com ferramentas standard econômicas.

destaques da sprint 65 com conceito twin
SPRINT 65
com o conceito
TWIN patenteado e
testado inúmeras vezes

_ Conceito TWIN: Curso transversal da combinação
de contrafuso / contraponto para a usinagem em
paralelo em duas áreas de trabalho independentes
_ Usinagem de barras até ø 90* mm,
65 mm na versão standard
_ Área de trabalho ampla, a furação profunda em 350
mm no fuso principal e contrafuso é possível
_ Torre VDI30 de 12 posições com sistema de troca
rápida de alta precisão TRIFIX®
_ Alta capacidade de usinagem pela torre Direct Drive
com até 12.000 rpm
_ 19" ERGOline® de 19" com Operate 4.5 em
SIEMENS 840D solutionline com ShopTurn 3G

Parafuso ósseo
Material: Titânio
Medidas: ø 6 × 45 mm (rosca)

destaques da sprint 20|8 linear
_ Motor linear no eixo X1 para 1 g
de aceleração e alta precisão permanente
_ 8 eixos NC e dois eixos Y na versão standard
_ Altíssima produtividade, 2 ferramentas em 		
operação simultânea
_ Descarga de peças automática
para peças de até 120 mm na versão standard
_ 0,2 s de tempo de cavaco-a-cavaco pelo motor
linear com 1 g de aceleração para assegurar 		
tempos ociosos mínimos
_ Usinagem de barras até ø 25 mm
(20 mm na versão standard)

dados técnicos
Usinagem de barras até ø 90 mm*, 65 mm na versão
standard; fuso principal com 5.000 rpm, 210 Nm e 31 kW,
contrafuso com 7.000 rpm, 135 Nm e 24 kW; 2 torres
Direct Drive com VDI30 de 9.000 rpm e 20 Nm (12.000
rpm como opcional), com sistema de troca rápida de alta
precisão TRIFIX®
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"Para nós a DMG MORI é um parceiro muito importante.
Sem o seu apoio nenhum dos resultados que vemos numa
tarde de domingo seria possível”
Christian Horner
Chefe de Equipe da Infiniti Red Bull Racing

O vídeo da entrevista
com Christian Horner:

www.dmgmori.com

Infiniti Red Bull Racing
Campeão mundial pela 4a. vez
com tecnologia da DMG MORI.
2010 foi o ano em que Sebastian Vettel conquistou
pela primeira vez o Campeonato Mundial de Fórmula 1
e, na mesma temporada, ele e seu parceiro de equipe,
Mark Webber, fizeram de sua escuderia Infiniti Red Bull
Racing a equipe campeã de construtores. Desde então
os mais de 500 colaboradores de Milton Keynes na
Inglaterra fizeram com que a vitória dupla já se repetisse pela quarta vez em seguida. A longa experiência em
competições de automobilismo, a competência técnica e
os equipamentos tecnológicos modernos – entre eles
também inúmeras máquinas de alta tecnologia da DMG
MORI – formam as bases desta série de sucessos impressionantes DMG MORI.
Quem quer vencer na Fórmula 1, precisa mostrar
performance de campeão em todas as disciplinas.
Christian Horner, chefe de equipe da Infiniti Red Bull Racing, está convencido disso e aproveita para elogiar antes
de mais nada a equipe de apoio dos pilotos. A rede de
parceiros, contudo, também deve atender às exigências
extremamente altas, sem as quais nenhuma corrida pode

ser ganha. Isso serve tanto para a Renault que fornece os
motores ou a Pirelli que fornece os pneus, como para a
Siemens fornecedora do software PLM e a DMG MORI que
fornece as máquinas da fabricação mecânica.
Para Al Peasland, o responsável por "Technical
Partnerships“, o aproveitamento otimizado do equipamento
tecnológico é essencial na fabricação. Isso se deve tanto
ao orçamento limitado, quanto ao desafio de também tentar
ser mais rápido do que a concorrência na engenharia. E
ele está convencido: "Com as máquinas da DMG MORI
podemos produzir os nossos componentes complexos,
em primeiro lugar, com extrema rapidez e, em segundo,
com a mais alta qualidade e precisão.“ A alta demanda à
fabricação define a comunicação tanto interna como externa na Infiniti Red Bull Racing. De um lado, os designers e
engenheiros precisam trabalhar em estreita colaboração,
por outro, os parceiros de tecnologia como DMG MORI
também são chamados a contribuir com o seu know-how
nos respectivos setores técnicos. "A alta competência em
usinagem fez com que a DMG MORI se tornasse um
parceiro de inovação importante para nós.“

Oficina de usinagem na Infiniti Red Bull Racing em Milton Keynes: Fabricação de componentes de alta tecnologia nos centros de usinagem potentes e
dinâmicos duoBLOCK® – Área de trabalho cúbica ampla para peças de até 2.500 kg e alta precisão permanente pelo design duoBLOCK® patenteado.

Atualmente o parque de máquinas da Infiniti Red
Bull Racing inclui 20 máquinas CNC da DMG MORI, entre
elas nada menos do que oito máquinas de 5 eixos da
série DMU eVo, nas quais são produzidos componentes
de alta precisão da suspensão, hidráulicas, do chassi e da
transmissão. O que mais impressiona o pessoal da Infiniti
Red Bull Racing é o design inteligente da mesa giratória
basculante de controle NC dos centros DMU eVo. A
mesa movimenta-se quase como uma mão humana, o que
facilitou a adaptação e a transição para a tecnologia de 5
eixos para os operadores. Para componentes maiores,
como as caixas de transmissão de fibra de carbono, a DMG
MORI ainda tem soluções de 5 eixos adequadas como a
DMU 200 P e a DMU 125 P duoBLOCK®.
Em análogo à redução dos tempos de volta no circuito
de corridas, a Infiniti Red Bull Racing vem observando,
desde a introdução da tecnologia de fresamento em 5 eixos,
uma evolução parecida na produção. Neste caso, a
redução dos tempos de ciclo também não deixa de ser o
grande desafio diante da imensa pressão por resultados e
tempos.

Usinagem em 5 eixos com mesa giratória basculante NC em uma
DMU 60 eVo linear.
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História de Sucesso

monoBLOCK® Next Generation:
1.000 máquinas entregues
A série – uma história de sucesso

Tecnologia de competições

Vantagens para
esta peça:
›› alta dinâmica = usinagem
rápida
›› Grande área de basculamento –5° / +110°
›› Rotações do fuso
de até 42.000 rpm

Manga de eixo para os carros de Fórmula 1
da Infiniti Red Bull Racing fabricado em uma
DMU eVo linear
Material: Alumínio

Na usinagem simultânea em 5 eixos, no
fresamento de alta velocidade muito dinâmico, no
fresamento / torneamento integrado, na usinagem
de alto desempenho com torque potente ou no
vasto campo da fabricação de peças de alta
produtividade com três até cinco eixos – em
quase todos os setores as máquinas-ferramenta
da série monoBLOCK® são excelentes auxílios na
usinagem altamente competitiva. Mesmo depois
de mais de 1.000 modelos instalados ainda vale
dizer: as máquinas monoBLOCK® são o caminho
seguro da peça bruta para a obra de arte.

±120°

±120°

Usinagem simultânea em 5 eixos com mesa
giratória basculante.

destaques da dmu 105 monoblock®
DMU 60 eVo linear
Usinagem em 5 eixos
dinâmica com mesa
giratória basculante
e motor linear no
eixo X e Y

Design tipo portal otimizado para altíssima
estabilidade e área de trabalho ampla que
ocupa pouco espaço.
Mesa giratória basculante dinâmica com
grande área de basculamento –5 / +110°.
Motores lineares com alta dinâmica
reduzem os tempos de usinagem
e asseguram alta precisão.
Amplo equipamento standard
com fuso de 14.000 rpm, mesa giratória
basculante NC, magazine de ferramentas
com 30 posições e sistemas de medição direta.

DMU 105 monoBLOCK®
Altíssima estabilidade
fundida de uma peça

_ Área de trabalho ampla para peças até
ø 1.240 mm, 690 mm de altura e no máx. 2.000 kg
com a mesa giratória basculante ou para peças até
1.400 × 1.240 × 690 mm e no máx. 2.500 kg com a
mesa rígida
_ Carregamento com ponte rolante por cima até
acima do centro da mesa na versão standard
_ Acessibilidade e ergonomia: porta com abertura
de 1.700 mm, as ferramentas podem ser carrega
das pela frente em paralelo à operação, acesso total
pela frente mesmo com automação
_ Necessidade de espaço mínimo com 15 m2 de
área de instalação
SK50 / HSK-A100 disponíveis para a
DMU 105 monoBLOCK®

Série monoBLOCK®
sem pallets
DMU 65 / 75 / 85 / 105 / 125
monoBLOCK®
DMU 65 / 85 / 105 / 125
FD monoBLOCK®

Versão com pallets
DMC 65 / 85 monoBLOCK®
DMC 65 / 85 FD monoBLOCK®

dados técnicos

dados técnicos

Curso de deslocamento X / Y / Z: 600 / 500 / 500 mm
Avanço rápido: 80 m/min
Dimensões da mesa: 600 × 500 mm
Capacidade de carga: 400 kg
Fuso: 14.000 rpm, 18,9 kW, 100 Nm

Curso de deslocamento X / Y / Z: 1.135 / 1.050 / 750 mm,
avanço rápido: 40 m/min, rotação do fuso: 10.000 rpm,
potência: 13 kW, torque: 83 Nm, tamanho de peças: ø
1.240 × 690 mm, peso de peças: 1.500 kg, magazine de
ferramentas: 30 (60 / 90 / 120 / 180) posições
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Série DMF –
Centros de usinagem
com banco fixo e 6 m de
curso de deslocamento
para peças de até 10 t.

Com cursos de deslocamento de até 6 m a série DMF
oferece flexibilidade máxima na produção. Não importa se
para a usinagem pesada de peças até 10.000 kg com fusos
de até 413 Nm, a usinagem em 5 eixos com uma mesa NC
integrada e eixo B, a usinagem completa com tecnologia
de fresamento e torneamento ou a produção em série com
duas áreas de trabalho independentes. Um motor linear
opcional no eixo X ainda assegura alta precisão e dinâmica
com até 80 m/min de avanço rápido.

Área de trabalho ampla para alta flexibilidade
nos mais diversos tipos de aplicação.

Os modelos da série DMF:

Z
900 mm
700 mm

DMF 260
DMF 260

DMF 360

DMF 180
1.800 mm

2.600 mm

3.600 mm

DMF 600

destaques da série dmf
6.000 mm

X

700 mm
1.100 mm
Y

DMF 180
Alta flexibilidade da
usinagem vertical de
peças longas até a
usinagem em 5 eixos
e a tecnologia de fresamento e torneamento

DMF 600 linear
6 m de curso de
deslocamento no eixo
X e 10.000 kg de
peso da peça

_	Usinagem de peças longas e pesadas até 6 m e 10.000 kg
_ Usinagem pesada com até 413 Nm e SK50 / HSK-A100
_ Produção em duas áreas de trabalho com parede de
separação opcional
_ Usinagem em 5 eixos com eixo B e eixo C integrado
_ Fresamento e torneamento com até 1.200 rpm
_ Banco fixo termosimétrico garante altíssima estabilidade 		
por toda a área de deslocamento
_ Versão standard com acionamentos de fuso de esferas,
versão dinâmica com motor linear no eixo X
_ Motofuso de 8.000 rpm (SK40), 14.000 / 18.000 / 10.000 rpm*
_ Tempos de cavaco-a-cavaco curtos pelo magazine de
ferramentas que se movimenta junto
_ Pacote de ferramentas INGERSOLL para operações de
fresamento e furação
* Opcional

dados técnicos

dados técnicos

Curso de deslocamento X / Y / Z: 1.800 / 700 / 700 mm,
avanço rápido: 40 (80) m/min, rotação do fuso:
8.000 rpm, peso de peças: 1.500 kg,
magazine de ferramentas: 30 (60 / 120) posições

Curso de deslocamento X / Y / Z: 6.000 / 1.100 / 900 mm,
avanço rápido: 80 / 60 / 60 m/min, rotação do fuso:
8.000 rpm, peso de peças: 10.000 kg,
magazine de ferramentas: 30 (60 / 120) posições
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Usinagem em 5 eixos com mesa NC integrada e eixo B.
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Usinagem simultânea em 5 eixos na NVX5080II
com a mesa de montagem opcional 5AX-DDRT200X.

Série NVX –
Centros de usinagem
vertical com rigidez e
vida útil excepcional.

A série NVX5000II é uma evolução da série NVX5000
de máquinas premium. Pela sua estrutura rígida, estes
Centros de Usinagem Vertical permitem maior facilidade de operação e produtividade. Eles são equipados
com guias planas cujo principal objetivo é assegurar o
amortecimento das vibrações.

Vias de circulação
da refrigeração

Motor linear no eixo X para alta precisão e
avanços rápidos de até 80 m/min.

integração de tecnologias

ULTRASONIC 260:
Usinagem de Composite com alta eficiência:
tempos de produção 50% mais rápidos pela
redução das forças do processo com
ULTRASONIC

destaques da série nvx
NVX5080II
800 mm de curso de
deslocamento no
eixo X e 1.000 kg de
peso sobre a mesa

_ Excelente estabilidade e amortecimento 		
pelo uso de guias planas em todos os eixos
_ Fuso de torque potente com 8.000 rpm na
versão standard – opcional com 15.000 rpm e
receptor ISO50, versão ISO40 de 13.000 rpm na
versão standard, com fuso mais potente 12.000
rpm e na versão HSC 20.000 rpm
_ Sistema de refrigeração integrado na base da
máquina e coluna para aumentar a estabilidade
térmica*
_ Usinagem em 4 ou 5 eixos eficiente para mon
tagem de mesas opcionais, Direct Drive (DDRT)
* Opcional

Usinagem completa ULTRASONIC de um console central de CFK
(800 mm × 400 mm × 250 mm); rebordeamento de extremidades,
furações, bolsões em < 4 Min.

dados técnicos
Curso de deslocamento X / Y / Z: 800 / 530 / 510 mm,
tamanho da mesa: 1.100 × 600 mm,
carga: 1.000 kg, cabeçote de fresamento: 8.000 rpm
(15.000 / 20.000 rpm opcionais)
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Motores lineares com até 80 m /min de avanço rápido em todos
os eixos na versão standard.

tecnologia de fresamento

Fuso HSC com refrigeração de eixo, flange e camisa.

Nova série HSC:
Alta precisão permanente < 5 µm e qualidades
de superfície de
Ra < 0,15 µm

A HSC 30 linear e HSC 70 linear definem novos
padrões em precisão e qualidade de superfície na construção de ferramentas e moldes. Com isso a DMG MORI
leva seus 20 anos de história HSC de forma muito rápida
para uma nova dimensão. As características principais são
a precisão permanente excepcional inferior a 5 μm graças
ao conceito de refrigeração inovador e ao design termosimétrico bem como as qualidades de superfície perfeitas
de Ra < 0,15 viabilizadas pelos fusos HSC com refrigeração
de eixo, flange e camisa.
Somam-se a isso as vantagens já conhecidas dos
motores lineares em todos os eixos para alta dinâmica
e com 5 anos de garantia. A alta capacidade de desempenho
se completa por numerosos ciclos de comandos específicos

Centro HSC, Geretsried perto de Munique
Todos os anos mais de 2.500 visitantes confiam no nosso know-how,
informando-se no centro HSC sobre as tecnologias e estratégias mais
avançadas dos processos industriais da construção de ferramentas e
moldes. Os serviços incluem uma vasta oferta de seminários, workshops,
treinamento de operadores e testes de usinagem específicos para o cliente.
Também oferecemos aos nossos clientes suporte na solução de questões
relativas à usinagem HSC.

HSC 30 linear
Altíssima precisão
em 4,5 m²

para a tecnologia HSC. As novas máquinas HSC linear
estão disponíveis com CELOS com ERGOline® de 21,5" e
SIEMENS a partir do 2o. trimestre de 2014. Ambas as
máquinas também estão disponíveis com Operate 4.5 em
SIEMENS 840D solutionline ou HEIDENHAIN TNC 640. A
nova imagem das máquinas da DMG MORI com novo
design, é o cenário ideal para mostrar os destaques inovadores rumo à equipamentos perfeitos.
Em 2014 também estarão disponíveis:
HSC 20 linear, HSC 55 linear, HSC 75 linear, HSC 105 linear

HSC 70 linear
Precisão em uma
nova dimensão

Design termosimétrico para altíssima
precisão no componente: < 0,005 mm.
Motores lineares em X, Y e Z com
50 m/min de avanço rápido e 1,2 g de
aceleração e fuso HSC de 40.000 rpm
com refrigeração de eixo, flange e
camisa na versão standard. Versão 5
eixos com mesa giratória basculante.

Design termosimétrico para altíssima
precisão no componente: < 0,005 mm.
Motores lineares com 80 m/min e 10 m/s²
em todos os eixos na versão standard.
Fusos de precisão de até 40.000 rpm
com refrigeração de eixo, flange camisa.
Conceito de refrigeração inovador
– controle de temperatura da base de
máquina, de acionamentos e guias.

dados técnicos

dados técnicos

Curso de deslocamento X / Y / Z: 320 / 300 / 280 mm,
avanço rápido: 50 m/min, rotação do fuso: 40.000 rpm,
peso de peças: 200 kg,
magazine de ferramentas: 30 (60) posições

Curso de deslocamento X / Y / Z: 650 / 600 / 380 mm,
avanço rápido: 80 m/min, rotação do fuso: 18.000 rpm
(28.000 / 40.000), peso de peças: 700 kg,
magazine de ferramentas: 30 (60 / 120) posições
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Construção tipo portal termosimétrica e conceito de
refrigeração inovador.

Usinagem de precisão em 5 eixos de Materiais Avançados
(por exemplo: vidro de safira, vidro cerâmico Zerodur,
óxido de zircônio, carbureto / nitrito de silício)

ultrasonic

ULTRASONIC 30 linear:
Precisão de contornos
máxima e qualidades
de superfície de
Ra < 0,1 μm em
Materiais Avançados.
Conceito de
refrigeração inovador:
Construção tipo portal
termosimétrica, fuso HSC
com refrigeração de eixo,
flange e camisa.

Com a ULTRASONIC 30 linear a DMG MORI apresenta um
novo centro de precisão com 5 eixos para Materiais
Avançados de construção tipo portal de estabilidade
permanente e com gerenciamento de temperatura integral
para uma altíssima precisão e perfeita qualidade de superfície.
Pela usinagem de retificação auxiliada por ultrassom
com forças de processo mínimas, a ULTRASONIC 30 linear
viabiliza qualidades de superfície de Ra < 0,1 μm. Motores lineares em X, Y e Z com acelerações de > 1,2 g e 50
m/min de avanço rápido asseguram alta dinâmica e precisão
de contornos. A tecnologia ULTRASONIC da SAUER
baseia-se numa interface HSK padronizada, que permite a
integração flexível em quase todas as máquinas de
fresamento de 5 eixos da DMG MORI.

±120°

Oscilação
ultrasonic
20 – 50 kHz

ULTRASONIC

Princípio de operação ULTRASONIC: Sobreposição da rotação
standard da ferramenta com uma oscilação adicional em direção Z.

destaques da ultrasonic 30 linear

destaques da hsc 30 / 70 linear

ULTRASONIC 30 linear
Usinagem de precisão
em 5 eixos de Materiais
Avançados (por exemplo:
vidro de safira, vidro cerâmico
Zerodur, óxido de zircônio,
carbureto / nitrito de silício)

_ Alta precisão permanente < 5 µm
pelo conceito de refrigeração inovador e
design termosimétrico
_ Excelentes qualidades de superfície de Ra 		
< 0,15 µm pelos fusos HSC com refrigeração de
eixo, flange e camisa
_ Motores lineares em todos os eixos na versão
standard para alta dinâmica e precisão com até
80 rpm de avanço rápido e garantia de 60 meses
_ Pacote de receptores de ferramentas HAIMER 		
para altíssima precisão na área de fixação das
ferramentas
Construção
de ferramentas
e moldes

Construção
de ferramentas
e moldes

Indústria óptica

Molde de fundição da indústria
automotiva
Material: 1.2714
Medidas: 270 × 210 × 200 mm
Ra < 0,2 µm

Molde para cobertura de motor
Material: 1.2312
Maße: 700 × 400 × 160 mm
Ra 0,25 µm

Giroscópio
Material: Zerodur (vidro cerâmico)
Tempo de usinagem: 12 hs

Construção
de ferramentas
e moldes

Construção
de ferramentas
e moldes

Indústria de relógios

_ Geometrias complexas em peças de alta
precisão para a indústria óptica / relógios /
médica e a construção de moldes de precisão,
por exemplo, de Zerodur, cerâmica e safira
_ Até 40 % de redução das forças do processo 		
com ULTRASONIC
_	< 5 µm de estabilidade permanente pela
construção tipo portal de alta precisão e
gerenciamento de temperatura integral
_	Motores lineares de alta dinâmica, com
refrigeração ativa em X, Y e Z com > 1,2 g
_	Usinagem simultânea em 5 eixos flexível
com grande área de basculamento de ±120°
no eixo B
Disponível a partir de junho de 2014: CELOS da DMG MORI com
ERGOline® de 21,5" e SIEMENS, disponível de imediato com ERGOline®
de 19" e Operate 4.5 em SIEMENS 840D solutionline

dados técnicos
Ferramenta de prensagem
Material: 1.2744
Medidas: ø 48 mm
Ra 0,15 µm

Estampo de forja para pino de quadril
Material: 1.2343
Medidas: 230 × 180 × 120 mm
Ra 0,22 µm

35

Caixa de relógio
Material: Vidro de safira
Tempo de usinagem: 18 hs

Curso de deslocamento X / Y / Z: 320 / 300 / 280 mm,
avanço rápido: 50 m/min, aceleração: 12 m/s2,
rotação do fuso: 40.000 rpm,
carga máx. da mesa: 80 kg (versão 5 eixos)
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Cabeçote de fresamento com SK/BT50 e mancais de fuso grandes para altos
índices de corte (a partir da NHX5500).

tecnologia de fresamento

Série NHX – Centros de
usinagem horizontal
com excelente rigidez,
flexibilidade e precisão.

Com a linha NHX, a DMG MORI apresenta um
Centro de Usinagem Horizontal rápido e compacto,
para a produção seriada e alto rendimento até para a
fabricação de grandes lotes. A aplicabilidade atinge
diversos setores, tais como indústria automobilística e
a construção de máquinas em geral.

Na configuração básica, a linha NHX são equipadas
com tecnologia DDM e sistemas de medição direta em
todos os eixos. O que permite maior estabilidade nas
várias operações de usinagem e ao uso de ferramentas
curtas próximo ao centro de pallet.

destaques da nhx5000
NHX5000
Centro de usinagem
horizontal com alta
precisão e dinâmica

_ Máquina com pallet 500 mm e
até 700 kg de capacidade de
carga (500 kg na versão standard)
_ Ferramentas ISO40 de até 550 mm
de comprimento e 12 kg de peso
_ Altíssima dinâmica com 60 m/min
de avanço rápido em X, Y e Z
_ Cabeçote de fresamento com 		
12.000 rpm, com High-torque
ou fuso HSC com 20.000 rpm
_ Sistemas de medição direta da
Magnescale na versão standard

destaques da nhx6300
NHX6300
Centro de Usinagem ágil
e de alta precisão, com
desempenho extraordinário
na usinagem peças pesadas

_ Máquina com pallet 630 mm e até
1.500 kg de capacidade de carga
_ Ferramentas ISO50 de até 630 mm 		
de comprimento e 30 kg de peso
_ Altíssima dinâmica com 60 m/min 		
de avanço rápido em X, Y e Z
_ Cabeçote de fresamento com
8.000 rpm, opcional com High-torque
ou fuso HSC com 15.000 rpm
_ Sistemas de medição direta da
Magnescale na versão standard

dados técnicos

dados técnicos

Dimensões máx. da peça: ø 800 × 1.100 mm;
carga máx. da mesa: 500 kg (700 kg)*; tamanho do
pallet: 500 × 500 mm; receptor de ferramentas: ISO40

Dimensões máx. da peça: ø 1.050 × 1.300 mm;
1.300 mm, carga máx. da mesa: 1.500 kg;
tamanho do pallet: 630 × 630 mm;
receptor de ferramentas: ISO50

* Opcional
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tecnologia de fresamento

DMC 60 / 80 H linear:
Usinagem universal
em 5 eixos e até 25%
mais produtividade
e precisão com
motores lineares

destaques da dmc 60 h linear
_ Motores lineares: Alta precisão permanente,
baixo custo de manutenção e 5 anos de garan-		
tia nos motores lineares
_ Dinâmica: 1100 m/min de avanço rápido
e 1 g de aceleração
_ Precisão: < 4 μm de precisão circular
e < 6 μm de circularidade
_ Capacidade de 5 eixos: Mesa giratória
basculante integrada
_ Versão Powertrain: Carregamento direto
por cima
_ Setup 100% em paralelo à operação e durante
os tempos ociosos: tempo de cavaco-a-cavaco 		
de apenas 2,5 s
_ Máquinas com apenas 2,5 m de largura:
Ideal para a instalação em linhas de produção;
ocupa apenas 15,6 m² de área com trocador
de pallets
Versão com acionamentos de fuso de esferas,
avanços rápidos de 60 m/min em X, Y e Z
Startup por um preço vantajoso
_ Operate 4.5 em SIEMENS 840D solutionline
ou HEIDENHAIN iTNC 530 HSCi
_ Versão 5 eixos para a usinagem de ângulos negativos
até –25°

CPP – Porta-pallets: Expansível para até 8 máquinas e 2 estações de setup.
Comando de sistema MCC-LPS III, baseado em software e de fácil operação.

Produção em 3 turnos de caixas de câmbio para caminhões em cinco centros
de precisão de alta dinâmica do modelo DMC 60 H linear.

História de Sucesso

SITEC GmbH –
Produção 24 / 7 com alta precisão de caixas
de câmbio em cinco DMC 60 H linear.
Faz quase 20 anos que a SITEC GmbH é considerada
o endereço de maior prestígio na Alemanha quando
se trata da usinagem sofisticada dos mais diversos materiais. O seu leque de serviços inclui tanto a usinagem de
precisão de peças seriadas para a indústria de automóveis
e utilitários, por exemplo, como o fresamento em 5 eixos de peças individuais muito sofisticadas. Para a produção em 3 turnos de caixas de câmbio para caminhões
a empresa recentemente instalou cinco centros de
precisão de alta dinâmica do modelo DMC 60 H linear,
conseguindo obter desde a primeira peça um máximo em
eficiência e precisão. Principalmente com relação às tolerâncias extremamente pequenas de formato e posição, as
vantagens dos acionamentos diretos são bem claras. Além
da excelência dos centros horizontais, a instalação
ainda mostra outra peculariedade. Para que todas as
Contato: Sitec GmbH
Lingwiesenstraße 6, 70825 Korntal-Münchingen, Deutschland
info@sitec-praezision.de

máquinas novas pudessem ser colocadas uma do lado da
outra, apesar do espaço restrito, os sistemas de
refrigeração, num trabalho de equipe com a DMG MORI,
foram instalados em uma plataforma. Com isso, os centros
de usinagem horizontais compactos com sua largura de
apenas 2,5 m puderam ficar mais próximas ainda, sem prejudicar a acessibilidade ao comando e ao magazine de
ferramentas. O sistema de manufatura compacto em conjunto com a hidráulica de fixação integrada explora um
grande potencial de racionalização, como explica o diretor
executivo, Ulrich Sigloch: "Cada operação de fixação automática nos proporciona uma economia de 2 minutos no
setup. Em combinação com os cursos curtos e a logística
otimizada, 2 funcionários por turno agora são perfeitamente suficientes para operar os 5 centros, enquanto antes era
necessário prever um operador adicional.“
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processo industrial dmg

Processo Industrial DMG –
Segurança e rapidez até a
peça acabada com CAD / CAM
e simulaçãoen 1 : 1.
Design com Siemens NX CAD, programação com
Siemens NX CAM e, em seguida, simulação 1:1 do
programa NC na DMG Virtual Machine. A combinação
perfeita da mais moderna tecnologia CAD / CAM no
torneamento e fresamento com a simulação exata da
máquina maximiza a produtividade de todas as máquinas
de torneamento e fresamento da DMG MORI.

dmg mori software solutions

Job Preparation
MORI MfgSuite
Programação simples

destaques
_ Modelos de máquina exatos são fornecidos
pela MORI SEIKI, permitindo a configuração
sem falhas da máquina
_ Integração completa dos parâmetros MAPPS
_ Ambiente de máquina virtual similar àquele
da máquina real
_ Compatibilidade plena com dados de
ferramentas MAPPS / MORI-AP 		

MORI MfgSuite Post Processor
Geração de programas simples

destaques
_ Formato universal MORI APT CL, que pode
ser transferido para as diversas máquinas
MORI SEIKI
_ Integração do processamento padrão testado
para cada máquina MORI SEIKI
_ Pós-processamento adaptável, que pode ser
customizado de acordo com a geração de
programas NC específica do cliente

MORI MfgSuite NC-Simulation
Simulação de máquinas de
alto desempenho

destaques
_ MORI MfgSuite é um software aplicativo
Windows que realiza a simulação de usinagens
com um controle de colisão de alto desempenho
e precisão
_ Modelos de máquina-ferramenta exatos da 		
MORI SEIKI são fornecidos como padrão para
simplificar a configuração
_ Utilização completa dos parâmetros MAPPS

Journal n0 1 – 2014

39

programação
siemens nx cad / cam
Graças à mais avançada tecnologia NX CAD o cliente beneficia-se de uma prototipagem
extremamente rápida para a fabricação de peças. O NX CAM auxilia todas as estratégias de
usinagem de sua máquina DMG MORI tanto nas operações de torneamento como de fresamento.
A geração de programas através de pós-processadores certificados garante a operação do
sistema NC.
Novidade: Usinagem de roscas otimizada nas operações de torneamento, auxílio perfeito na
correção do raio em operações de fresamento.

1 : 1 simulação
dmg virtual machine
Depois da transferência automática dos programas NC e de todos os recursos operacionais
relevantes do NX para a DMG Virtual Machine, é realizada uma simulação da máquina 1:1
exclusiva graças à integração completa do comando e à imagem exata da geometria e
cinemática da máquina. Colisões e erros de programação são identificados – antes de
ocorrerem na máquina.
Novidade: Velocidade de simulação 30 % maior, estabilidade de simulação 30 % mais alta

fabricação
máquinas-ferramenta dmg mori
Nada mais impede a concretização de sua ideia em uma máquina DMG MORI. Suas
peças podem ser fabricadas sem nenhum risco de colisão em sua máquina DMG MORI.
Graças à Siemens e DMG MORI agora de forma mais econômica, segura e rápida ainda!
Novidade: Integração do torno universal CTX beta 4A, integração do centro de
torneamento e fresamento NTX1000

Job Monitoring
DMG Service Agent
Manutenção programada garante alta disponibilidade!

DMG MORI Messenger
Mantém você atualizado sobre o progresso em
sua produção!

O DMG Service Agent é um sistema de alerta inteligente que aumenta a disponibilidade de suas máquinas
DMG. O DMG Service Agent informa você a tempo
sobre os trabalhos de manutenção necessários e
fornece suporte técnico. O tempo de operação real é
lido automaticamente no PLC e registrado. Com base
nestes dados você pode programar a execução dos
trabalhos de manutenção em suas máquinas.

Redução de tempos ociosos – aumento da produtividade: O novo DMG MORI Messenger permite acessar
ao vivo informações detalhadas sobre as condições
de suas máquinas – a qualquer hora e de qualquer
lugar. Graças ao monitoramento on-line permanente
você pode ficar de olho na sua produção e reduzir os
tempos ociosos significativamente.

Seus benefícios:
›› Ativação automática das
atividades de manutenção
e assistência técnica
programadas
›› Comunicação prévia de
trabalhos de manutenção
necessários em peças
de desgaste

Seus benefícios:
›› A condição das máquinas
ao vivo e claramente
›› Análise do tempo de
operação, tempo ocioso e
falhas das máquinas
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DMG Programmer 3D
Turning – Setup 50%
mais rápido para
máquinas multicanal

lifecycle services

destaques
›› Controle preliminar do programa através

da simulação em 3D da área de trabalho
›› Geração automática da programação

estrutural comprovada na prática
›› Estimativa do tempo de produção por

peça com o aperto de um botão
›› Conectibilidade com os sistemas

CAM existentes e a Virtual Machine
(opcional)

Com o DMG Programmer 3D Turning você dispõe de uma ferramenta de
programação e simulação que lhe permite gerar programas de maneira
rápida e eficiente para suas máquinas de torneamento DMG, reduzindo ao
mínimo colisões e perdas de produção causadas por erros de programação.

Fornecedor líder de Tecnologia Linear
Fuso de esferas

Guias lineares

Rolamentos de
rolos cruzados

Como pioneiro de "Guia de movimentação Linear", a THK desenvolve constantemente novos
produtos com o objectivo de atingir os mais altos padrões em termos de precisão e rigidez do
produto. Ambas as características são de extrema e vital importância para os fabricantes de
máquina-ferramenta.
Os produtos THK, desenvolvidos com Grades de Esferas/Rolos maximizam o desempenho da
máquina, oferecendo uma maior vida útil, e estão disponíveis em todo o mundo. Os benefícios da
utilização desta tecnologia incluem: a redução na frequência e custo de manutenção assim como
conservação do meio ambiente, com menor consumo de energia e baixas emissões de ruido.
A THK continuará a apoiar os fabricantes de máquina-ferramenta para promover o seu sucesso,
não só oferecendo tecnologias de ponta, mas também através do desenvolvimento contínuo de
novas tecnologias.

Isso mesmo. Tudo. Do simples ao complexo, use o
software de CAM que dá conta de tudo.
5 eixos? Multi-função? Torneamento tipo Suiço? O
ESPRIT está feito para lidar com as máquinas CNC mais
avançadas da indústria.
E o nosso apoio ao cliente é a cereja no topo do bolo.
Os nossos engenheiros de aplicação estão sempre
prontos a ajudar a ultrapassar qualquer obstáculo que
esteja a enfrentar.
ESTAMOS PRONTOS QUANDO QUISER
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Faça Tudo com ESPRIT.

GET MOVING

Sales Head Offices
THK Co., Ltd., 3-11-6 Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8503, Japan, Tel: +81-3-5434-0351, thk@thk.co.jp
THK GmbH, Hubert-Wollenberg-Str. 13-15, 40878 Ratingen, Germany, Tel: +49 2102 7425 555, info.ehq@thk.eu
THK (Shanghai) Co., Ltd., 1002 Kirin Plaza, 666 Gubei Road, Shanghai 200336, China, Tel: +86-21-6219-3000, www.thk.com/cn/
THK India Privated Limited, 2nd Floor, 4/4, 1st Main Road, Industrial Town West of Chord Road, Service Road, Rajajinagar, Bangalore 560044, India, Tel: +91 80 23409934, thkindia@thkind.com
THK LM SYSTEM Pte. Ltd., 38 Kaki Bukit Place LM Techno Building, Singapore 416216, Tel: +65-6884-5500, www.thk.com/sg/
THK America, Inc., 200 East Commerce Drive, Schaumburg, IL. 60173, USA., Tel: +1-847-310-1111, chicago@thk.com
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Lançamento mundial DMU 70 ecoline: Usinagem de 5
lados com mesa giratória basculante NC para garantir a precisão
CTX 450 ecoline / CTX 650 ecoline: São as
da usinagem
novidades da linha ecoline com capacidade de placa com ø de
Tecnologia
250 e 400 mm com tecnologia de comando 3D
de comando 3D: Mais variedade no segmento de startup, com
Eficiência
Operate 4.5 já na versão standard da ECOLINE
energética

ECOLINE

DMU 50 ecoline

NOVIDADE // DMU 70 ecoline
Usinagem de 5 lados com mesa giratória
basculante NC patenteada.
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dmu 70 ecoline

DMU 70 ecoline
A síntese perfeita entre funcionalidade e técnica
com uma mesa giratória basculante NC para
a usinagem de 5 lados com a mais avançada
tecnologia de comando 3D na versão standard!

Depois do sucesso da DMU 50 ecoline a DMG MORI
oferece mais um centro de usinagem de 5 lados de altíssima precisão, a DMU 70 ecoline. A DMU 70 ecoline oferece
cursos de deslocamento de 750 × 600 × 520 mm em X / Y /
Z o que, para usuários que buscam a redução dos custos de
fabricação e aumento da qualidade dos seus produtos,
também abre a possibilidade da usinagem de 5 lados de
componentes maiores. A mesa giratória basculante NC
patenteada – com área de basculamento entre –10° e +95°
– tem uma superfície de fixação de ø 800 × 620 mm e pode
ser carregada com até 350 kg. Ela também dispõe de
acionamentos digitais e fixação hidráulica da mesa bascu-

Fuso principal potente com faixa de rotações até
12.000 rpm (13 / 9 kW, 83 / 57 Nm, 40 / 100 % DC)

Cursos de deslocamento maiores
X / Y / Z: 750 / 600 / 520 mm

Avanço rápido dos eixos lineares: 24 m/min
Magazine de ferramentas com 32 posições SK40
Com sistema de garra dupla, inclusive podendo fazer
o carregamento de ferramentas sem a necessidade de
parar a usinagem

Altíssima eficiência – Mesa giratória basculante NC
com acionamentos digitais para a usinagem de 5 lados

3D quickSET®*
Jogo de ferramentas para monitoramento
e correção da precisão cinemática

SLIMline® com Operate 4.5 em
SIEMENS 840D solutionline ou
SLIMline® com HEIDENHAIN TNC 620

* Opcional

lante. O fuso de 12.000 rpm e avanços rápidos de 24 m/min
nos eixos lineares garantem uma considerável redução nos
tempos de usinagem, enquanto o magazine de ferramentas
com 32 posições SK40 e garra dupla rápida oferece a versatilidade necessária. Além disso, a DMU 70 ecoline incorpora
opcionalmente o 3D quickSET para o monitoramento e a
correção da cinemática da máquina e pode vir preparada
para automação. Com relação ao comando está disponível
o Operate 4.5 em SIEMENS 840D e o HEIDENHAIN TNC
620 – ambos com o painel ergonômico SLIMline® que oferece ótimo conforto para o operador.

	Usinagem de 5 lados com 		
mesa giratória basculante
NC patenteada e acionamentos digitais
_
_
_
_

Capacidade de carga máx. 350 kg
Superfície de fixação de ø 800 × 620 mm
Área de basculamento de –10° até +95°
Fixação hidráulica / automática da
mesa com indicação eletrônica do ân
gulo e transferência do plano de trabalho
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ctx 450 ecoline e ctx 650 ecoline

São as novidades da linha
ecoline com capacidade de
placa com ø de 250 e 400 mm.

CTX 650 ecoline
2.000 Nm
de torque e
tamanho de
placa de 400 mm

Tecnologia de comando 3D:
_ SLIMline® de 15" com Operate 4.5
em SIEMENS 840D solutionline
_ SLIMline® de 15" com HEIDENHAIN
CNC PILOT 640
_ Display TFT de 10,4" com MAPPS IV
e MITSUBISHI*
Servotorre VDI* 40 com 12 posições
de ferramentas acionadas*. Grande
capacidade de barras de ø 65 mm /
ø 75 mm*. O transportador de cavacos
traseiro opcional economiza espaço
na instalação.

NOV
IDAD
E!

Tecnologia de comando 3D:
_ SLIMline® de 15" com Operate 4.5
em SIEMENS 840D solutionline
_ SLIMline® de 15"com HEIDENHAIN
CNC PILOT 640
Servotorre VDI 50* com 12 posições
de ferramentas acionadas*. Grande
capacidade de barras de ø 102 mm / ø
110 mm*. Motofuso refrigerado a
água com 2.000 Nm de torque a 230
rpm, sem suporte de transmissão.

3 mm

1.905 mm

CTX 450 ecoline
A novidade
compacta para
o tamanho de
placa de 250 mm

A CTX 450 ecoline e CTX 650 ecoline são as primeiras máquinas de torneamento desenvolvidas em conjunto pela DMG e MORI. Os novos modelos CTX ecoline unem
numerosas competências: sua construção estável proporciona a máxima eficiência
produtiva e garante alta precisão nos processos de usinagem, a tecnologia de comando 3D da SIEMENS, HEIDENHAIN e MITSUBISHI assegura flexibilidade e os opcionais
de expansão otimizados para as tarefas específicas permitem configurar as máquinas
até a usinagem completa de torneamento e fresamento. Grandes diâmetros de torneamento (ø 400 mm / ø 600 mm) e capacidades de barra únicas nesta classe de ø 65 mm
/ ø 102 mm (opcional ø 75 mm / ø 110 mm) garantem flexibilidade na usinagem de
placas e barras.

1. 8 3

2 .6 9 0 mm

dados técnicos

Área de instalação
compacta 4,9 m²

dados técnicos

Área de instalação
compacta 9,8 m²

Diâmetro de volteio sobre base: 650 mm;
diâmetro de torneamento sobre carro:
400 mm; curso longitudinal (Z): 600 mm;
capacidade de barras: ø 65 mm (optional
ø 75 mm); torque: 370 / 280 Nm
(40 / 100 % DC); potência de acionamento: 17,5 / 12,5 kW (40 / 100 % DC)

Excelente performance
_ Torre VDI 40 / 50** com 12 posições de ferramentas na versão standard
_ Servotorre rápida opcional com 12 posições de ferramentas
acionadas e 6 block tools
_ Tempo de troca de ferramentas em uma posição com 30° de 1,5 segundos
(CTX 450 ecoline) e 4 segundos (CTX 650 ecoline)

* Opcional

* * Dados para CTX 650 ecoline

Área de instalação compacta
_ Transportador de cavacos traseiro
_ Largura de instalação 30% menor no lado dianteiro da máquina
_ Aproveitamento eficiente da área de produção
(disponível para CTX 450 ecoline)

Diâmetro de volteio sobre base:
860 mm; diâmetro de torneamento
sobre carro: 600 mm; curso
longitudinal (Z): 1.150 mm;
capacidade de barras: ø 102 mm
(opcional ø 110 mm);
torque: 2.000 / 1.700 Nm
(40 / 100 % DC); potência de
acionamento: 48 / 41 kW (40 /
100 % DC)

Altíssima estabilidade
_ Bases fundidas otimizadas asseguram ótima
rigidez e vibração mínima
_ Fusos de esferas da mais alta qualidade
e guias lineares com roletes
_ Fusos principais com 4 apoios asseguram alta
precisão e durabilidade
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Tecnologia de comando 3D com painel de simples operação
SLIMline® ergonômico – as modernas estações de trabalho hoje são assim.

série ecoline

ECOLINE
9 máquinas –
específicas para
cada tipo de
usinagem.
A ECOLINE da DMG MORI sempre procurou dar continuidade à história de sucesso que as máquinas de torneamento e fresamento vêm fazendo no segmento de usinagem.
Os fatores de êxito da ECOLINE são muitos:

›
›
›
›
›

› Integração na rede global do DMG MORI LifeCycle 		
Service garante um excelente suporte técnico

O diretor executivo ECOLINE, Ralph Christnacht, faz um
resumo “As nossas máquinas ECOLINE são um grande
Tecnologias consideradas “best in class“ e de 		sucesso mundial, porque os nossos clientes conseguem
realizar um trabalho de usinagem eficiente e confiável com
eficiência comprovada asseguram alto desempenho
Uso exclusivo de componentes testados e aprovados 		 baixo investimento e porque os nossos produtos respondem
às exigências dos mercados.“
de fabricantes renomados para uma excelente
Isso também se reflete no produto inovador mais recente,
performance
a DMU 70 ecoline – a ampliação da bem-sucedida DMU
Tecnologia de comando 3D asseguram uma
50 ecoline. Ambas as máquinas impressionam no setor da
programação simples e processos rápidos
usinagem de 5 lados pela sua mesa giratória basculante
Design inovador para aumentar a produtividade
NC patenteada.
e ergonomia
Recentemente a série ECOLINE foi completada com dois
Rede internacional de produção assegura a proximinovos modelos, a CTX 450 ecoline e CTX 650 ecoline.
dade máxima com o cliente e baixos custos de
Enquanto a CTX 650 ecoline com acionamentos de torque
investimento

Série CTX ecoline
Tornos universais CNC

Pacote de ferramentas Sandvik
Coromant para CTX ecoline com
seis ferramentas para tornear,
furar, pré-furar e rosquear, além
de seis cones porta ferramentas
VDI 30 / 40 / 50 correspondentes e
70 insertos intercambiáveis.

Operações de torneamento
Torre VDI 30 / 40 / 50, agora como
opcional, com até 12 posições de
ferramentas acionadas
Diâmetros de placa de fixação grandes de
210 mm / 210 mm / 250 mm / 315 mm
Eixo Y* na CTX 510 ecoline para a produção
eficiente nas operações de torneamento e
fresamento em uma fixação
Servotorre* com motor síncrono para uma
troca de ferramentas 50% mais rápida e
fixação hidráulica

potente visa principalmente a usinagem de alto desempenho, a CTX 450 ecoline impressiona como máquina
versátil e rápida nos mais diversos campos de aplicação
pela sua máxima eficiência e necessidade mínima de
espaço. O centro de usinagem compacto MILLTAP 700
também impressiona pelos altos índices de desempenho
em todos os setores e diversos opcionais de expansão, tais
como o 4º. / 5º. eixo integrado opcional e a preparação
para soluções de automação. Com este portfólio a ECOLINE
estabeleceu-se no mercado e pode oferecer a máquina
certa para atender a demanda internacional. Além disso,
uma ampla rede de filiais no mundo todo e a grande
oferta de serviços da DMG MORI comprovam: A ECOLINE
está, onde está o cliente.

Série DMC V ecoline
Centros de usinagem verticais
Fuso potente com 8.000 rpm,
83 / 57 Nm e 13 / 9 kW (40% / 100% DC)
e motofuso opcional com 12.000 rpm,
83 / 57 Nm e 13 / 9 kW (40% / 100% DC)

Talentos naturais potentes
garantem flexibilidade e
alta precisão

Magazine de ferramentas de 20
posições – (30 posições*)
e garra dupla rápida
Redução de tempos ociosos: 30 m/min de avanço
rápido, 1,6 s de tempo de troca de ferramentas
Altíssima rigidez e precisão ocupando um
pequeno espaço garantido pela construção tipo C

CTX 310 ecoline

› CTX 310 ecoline
CTX 450 ecoline NOVIDADE!
CTX 510 ecoline
CTX 650 ecoline NOVIDADE!

DMC 1035 V ecoline

› DMC 635 V ecoline
DMC 1035 V ecoline

* Opcional
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série ecoline

ECOLINE
Pronta para
automação.

Interface para processos automatizados no segmento de
produção:
Enquanto no setor da produção em série os
equipamentos automatizados já fazem parte do dia-a-dia há
muito tempo, agora os fabricantes de componentes também
estão começando a ver as vantagens da automação para a
produtividade dos processos de usinagem. Neste cenário a
série ECOLINE mais uma vez está definindo padrões no segmento de usinagem – porque com interfaces claramente
definidas e graças à tecnologia de comando de alto desempenho, as máquinas ECOLINE já vêm de fábrica compatíveis com os mais diversos equipamentos de automação.
A combinação de flexibilidade e eficiência de uma
DMU 50 ecoline ou DMC 635 V ecoline com um sistema de
manipulação de peças WH 10 da DMG MORI Systems ou
uma combinação da MILLTAP 700 com o WH 3 são apenas
dois exemplos entre muitas possibilidades.

DMU 50 ecoline e DMC V ecoline
›› Porta de automação de tamanho 870 x 650 mm à direita e a
uma distância de 780 mm do piso para a DMU 50 ecoline, ou para
a DMC 635 V ecoline de 870 x 695 mm e a uma distância de 760 mm
do piso
›› Profibus – Interface de automação da DMG MORI com funções definidas
›› Integração em um circuito de segurança
›› Alimentação de fluido hidráulico e pneumático para a mesa de trabalho
projetada para no máx. 200 bar de pressão hidráulica e no máx. 10 bar de
pressão pneumática

MILLTAP 700
›› Porta de automação com dimensões de 860 x 535 mm à direita e a uma
distância de 770 mm do piso 770 mm
›› Profibus – Interface de automação da DMG MORI com funções definidas
›› Integração em um circuito de segurança
›› Alimentação de fluido hidráulico e pneumático para a mesa de trabalho
projetada para no máx. 240 bar de pressão hidráulica e no máx. 6 bar de
pressão pneumática

WH 2 | WH 3

WH 10
›› Viabiliza a usinagem completa com operações adicionais integradas
›› Sistema completo com alta capacidade de armazenamento e
operação intuitiva
›› Robô industrial de 6 eixos com capacidade de carga até 25 kg
›› Sistemas de 2 ou 4 gavetas com no máx. 300 kg de capacidade de carga
por gaveta que podem ser carregadas em paralelo à operação

››
››
››
››

Grande autonomia
Solução de automação extremamente flexível adaptada para a MILLTAP
Robô industrial de 6 eixos com capacidade de carga opcional de até 7 kg
Sistema de recirculação de peças com 15 posições para uma alta capacidade
de armazenamento

leia mais sobre Systems a partir da página 49

Série DMU ecoline
Centros de usinagem
universais CNC

Usinagem de 5 lados com mesa giratória
basculante NC patenteada
Altíssima eficiência – Mesa giratória basculante NC
com acionamentos digitais para a usinagem de 5
lados de peças simples até muito complexas

Sandvik Coromant Advanced Tool Kit para
DMU ecoline / DMC V ecoline com quatro
ferramentas de fresamento de alta qualidade da
série CoroMill® e suportes de ferramentas –
opção entre ISO 40, BT 40 ou CAT 40 –
além de 30 insertos intercambiáveis para
o fresamento de alto desempenho

Fuso potente com 8.000 rpm, 83 / 57 Nm e
13 / 9 kW (40 % / 100 % DC) ou de 12.000 rpm
para a DMU 70 ecoline; opcional com rotação
maior de 10.000 rpm, 83 / 57 Nm e 13 / 9 kW
(40 % / 100 % DC) para a DMU 50 ecoline
Trocador de ferramentas da DMU 50 ecoline com 16
posições no magazine tipo pick-up, magazine de
ferramentas opcional com receptáculos e garras
duplas de 30 posições, para a DMU 70 ecoline 32
posições já na versão standard

MILLTAP
Centro de usinagem
compacto de alta
produtividade

Ferramentas
Sandvik Coromant:
Mais produtividade!
Ferramentas
Sandvik Coromant
específicas para a
milltap 700
da DMG e MORI.

Incrivelmente rápida e de alta precisão permanente
Trocador de ferramentas patenteado com 0,9 s de tempo
de troca de ferramentas e tempo de cavaco-a-cavaco de
menos de 1,5 s
Fuso de alta dinâmica com um torque máximo de 45 Nm
e uma rotação de 10.000 rpm (10.000 rpm high torque*,
máx. 78 Nm / 18.000 rpm*, máx. 40 Nm / 24.000 rpm*)
Alta aceleração dos eixos de 18 m/s², 60 m/min de
avanço rápido e guias lineares tamanho 35
Sistema de medição direta em X / Y / Z*
para alta repetibilidade e precisão permanente

Sistema de medição direta* e guias lineares com
lubrificação centralizada para alta precisão permanente

Ainda mais eficiente e flexível com o 4o. / 5o. eixo
integrado opcional – desenvolvido pela própria
DMG MORI (DDR) – ou com o sistema de manipulação de peças WH 2 | WH 3.

DMU 50 ecoline

› DMU 50 ecoline
DMU 70 ecoline NOVIDADE!

› MILLTAP 700

* Opcional

* Opcional
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DMG MORI Messenger: Monitoramento
online permanente de suas máquinas
DMG MORI aumenta a produtividade porque
reduz os tempos ociosos.

slimline ® com operate 4.5 em siemens 840d solutionline

Operate 4.5 atende
todos os segmentos
de tecnologia de corte
e acionamentos.

›› OPERATE 4.5 é a nova plataforma de sistema da DMG

MORI para todas as máquinas com comando SIEMENS
– inclusive para a ECOLINE
›› OPERATE 4.5 atende todos os segmentos de tecnologia
de corte e acionamentos.
›› OPERATE 4.5 oferece uma interface de usuário uniforme
de operação avançada para todas as tecnologias
›› OPERATE 4.5 impressiona como pacote de desempenho
completo para máxima produtividade na usinagem
›› OPERATE 4.5 no SIEMENS 840D já está incorporado na
versão standard de todas as máquinas ECOLINE com
comando SIEMENS

SLIMline® de 15" com Operate 4.5 em SIEMENS 840D solutionline
›› Display TFT de 15" para melhor visualização
›› Software de última geração, com programação intuitiva do

desenho até a peça acabada
›› Simulação de peças em 3D
›› Programação voltada para o chão de fábrica com ShopMill ou ShopTurn
›› Numerosos ciclos, tais como corte de roscas, fresamento de bolsões e

redução de contornos na versão standard
›› Memórias de programas: consistem em cartões adicionais de memória

NC de 5 MB e de 4 GB adicionais no cartão de memória CF do sistema
›› Processamento de blocos 1,5 vezes mais rápido

mais performance e menos consumo

Eficiência energética

–30%
de necessidade
energética em
máquinas-ferramenta1)

A adoção de muitas medidas específicas está fazendo da
ECOLINE a classe da eficiência. DMG MORI sempre se
empenhou no desenvolvimento, design e na construção de
máquinas-ferramenta inovadoras e de alta qualidade técnica
de acordo com a tecnologia mais avançada e o mais recente
conhecimento científico. Neste contexto, o foco está centrado cada vez mais no consumo de energia de uma
máquina. As máquinas ECOLINE se destacam pela redução
significativa do consumo de energia e pela prevenção das
perdas de energia.

1)

A economia de energia real depende principalmente da aplicação e utilização da

máquina-ferramenta. As afirmações acima mostram apenas os potenciais possíveis
com o uso de máquinas de última geração em comparação com conceitos de máquina
anteriores quando usadas de acordo e para a aplicação a que se destinam.
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comandos ecoline

A tecnologia de
comando 3D adequada
para cada usuário.
SLIMline® de 15" com HEIDENHAIN CNC PILOT 640 / TNC 620
›› Display TFT de 15" para melhor visualização
›› Programação confortável com o novo teclado Full ASCII
›› Processamento de blocos de 1,5 ms na versão standard
›› Memória de programas com 250 MB em um cartão CF
›› Programação voltada para o chão de fábrica com auxílio gráfico
›› Interface de dados rápida para programas gerados externamente
›› Ciclos para a medição de peças e ferramentas com apalpadores

incorporados na versão standard

Display TFT de 10,4" e MAPPS IV com MITSUBISHI
›› Sistema de aplicativo MAPPS IV com painel de controle e PC

front end para Windows
›› Simulação de usinagem 3D para simplificar o controle de contornos
›› Função de programação automática com menu de usinagem
›› Modo DNC aproveitando o HD externo e a área de memória
do usuário
›› Entrada e saída de programas via servidor MORI SEIKI com
PC externo
›› Display de arquivos e função de memória para acessar manuais
de operação, desenhos e textos

SLIMline® com Operate 4.5 em
SIEMENS 840D solutionline

SLIMline® com HEIDENHAIN
CNC PILOT 640 / TNC 620

MAPPS IV
com MITSUBISHI

CTX 310 ecoline

•

•

•

CTX 450 ecoline

•

•

•

CTX 510 ecoline

•

•

CTX 650 ecoline

•

•

DMC 635 V ecoline

•

•

DMC 1035 V ecoline

•

•

DMU 50 ecoline

•

•

DMU 70 ecoline

•

•

•

MILLTAP 700 *

di

nâ

mi

ca

efi

cie

nte

– kWh +

2. Agregados auxiliares com IE2

Tecnologia de guias lineares dos
eixos assegura coeficientes de
fricção mais baixos, por isso:

Economia de energia de 5 % em
comparação com IE1.4 pelo uso de
agregados auxiliares, como bomba e
transportador de cavacos, com classe
de eficiência energética IE2.

›› R
 edução do consumo de energia
com motores menores
›› Menos impacto ambiental pela
redução do uso de lubrificantes

50 Hz Eff: IE2 79,6 %
60 Hz Eff: IE2 82,5 %

IE2

5. Tecnologia 400
V inovadora

Eficiência energética máxima com
máquina configurável.
Automatizado e sem operador
torna-se possível

19% de redução da perda de calor e de
potência reativa na área de comando e
componentes de acionamento pela
implantação da tecnologia 400 V inovadora.

›› Desligar os consumidores de
energia (bombas, pneumática,
monitor, luz, etc)
›› Ligar ”Wake-up” para despertar a
máquina em determinado horário
pré-definido
›› Ativar um programa de aquecimento ”Warm-up”

800

600

400

598 w

Regeneração da energia de frenagem
de eixos de acionamento e fuso principal
na rede de alimentação para economizar
aprox. 10% de energia.

4. DMG
AUTOshutdown

200

0

ENERGY
SAVING

Dissipação de calor em W

400 v

3. Tecnologia de
guias lineares

711 w

1. Recuperação de
energia!

* sem SLIMline

®

200 v

• Standard

•
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centros de produção ecoline. Onde quer que esteja.
O que quer que fabrique. ecoline está bem perto de você.
FAMOT Pleszew
Sp. z o.o.,
Pleszew, Polônia
Máquinas:
CTX 310 ecoline
CTX 450 ecoline
CTX 510 ecoline
DMC 635 V ecoline
DMC 1035 V ecoline
DMU 50 ecoline
DMU 70 ecoline

Centros de produção ECOLINE:

Novi
dade
!
a par
tir de
2014

Máquina:
CTX 650 ecoline
›› GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH,

Bielefeld, Alemanha

DMG Xangai
MT Co., Ltd.,
Xangai, China
Máquinas:
CTX 310 ecoline
CTX 450 ecoline
CTX 510 ecoline
DMU 50 ecoline
DMC 635 V ecoline
DMC 1035 V ecoline
MILLTAP 700

Máquina:
MILLTAP 700
›› DECKEL MAHO Seebach GmbH,

Seebach, Alemanha
›› DMG MORI SEIKI Co., Ltd.

Chiba, Japão

Ulyanovsk MT OOO,
Ulyanovsk, Rússia
Máquinas:
CTX 310 ecoline
DMC 635 V ecoline
DMC 1035 V ecoline

Máquina:
CTX 450 ecoline
›› DMG MORI SEIKI Co., Ltd.

Chiba, Japão
›› DMG MORI Manufacturing and Digital Technology
Laboratory, Davis CA, USA

Inveio™

Uni-directional crystal orientation

New GC4325 for steel turning

Performance beyond
what the eye can see
The first insert grade featuring Inveio™

An innovation at the atomic level has changed the face of metal cutting. The finely controlled
structure of its coating guarantees that GC4325 shows longer tool life and more reliable wear in
the widest range of steel turning applications.
It redefines the performance possibilities of ISO P25 and is everything you ever needed in one
single insert.
See the whole story at: www.sandvik.coromant.com/gc4325
GC4325_Launch ad_DMG.indd 1

14.1.2014 11:52:26

26

Novi
dade
!
a par
tir de
2014
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DMG MORI Systems – Processos perfeitamente
Competência em todos os segmentos de
automatizados
automação: Automação integrada em máquinas, automação
standard, células de produção e linhas de produção flexíveis

Systems
esteira de transporte
Integração de uma esteira de
transporte adicional para uma
lavadora de peças

ampliação modular
Possibilidade de ampliação
flexível do equipamento

robô de 6 eixos
Alimentação e manipulação de peças
através de robô industrial de 6 eixos

dmc 55 h duoblock ®
Usinagem de peças em 6 ×
DMC 55 H duoBLOCK®

Célula de produção flexível
+ 6 × DMC 55 H duoBLOCK®,
manipulação de peças até 40 kg
+ Processamento priorizado da próxima
máquina na sequência
+ Usinagem em paralelo de 3
componentes diferentes
leia mais na página 52

ampliação da produção
com 2 × 3 máquinas

robô de 6 eixos
Alimentação com
robô Fanuc
esteira de carga e
descarga
através de um
carrossel customizado
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DMG MORI Systems

Soluções de automação
para a Indústria 4.0

Sua solução completa
em um único fornecedor.

A “Indústria 4.0“ está entre os assuntos mais comentados no mundo todo. O que está em foco é o aumento
sistemático da flexibilidade de produtos e produções através da integração de todos os níveis de uma rede industrial
de processos e fornecedores com a ideia de criar uma fábrica
inteligente (“Smart Factory“).
A indústria da usinagem também vai enfrentar tempos revolucionários – em especial no que se refere ao aumento imprescindível do grau de automação.
Como parceiro de competência sempre ao seu lado, a DMG
MORI Systems oferece todos os segmentos da automação
flexível de um único fornecedor. Acompanhamos os nossos
clientes como prestador de serviços 360° em todas as etapas
de realização do projeto: desde a análise detalhada da
situação e das tarefas, passando pela engenharia, instalação,
colocação em funcionamento e treinamento, até o suporte
de reação rápida no caso da necessidade de assistência
técnica com a maior e mais completa rede de prestação de
serviços a nível mundial.

Máquina

Tecnologia

›› Portfólio de máquinas para todas

›› Planejamento da tecnologia
›› Projeto da máquina
›› Cálculo do tempo de ciclo
›› Simulação

as aplicações
›› Ampla experiência em máquinas para

quase todas as tecnologias
A extraordinária competência da DMG MORI Systems em
automação ficou comprovada em mais de 3.000 projetos
bem-sucedidos ao redor do mundo. O portfólio mais abrangente de máquinas-ferramenta e um programa completo das
mais diversas soluções de automação geram a solução perfeita
para cada perfil de requisitos: desde a máquina isolada até o
sistema de produção flexível composto de várias unidades
de fabricação com processos auxiliares (por exemplo, desbaste, limpeza, marcação). Confie você também na nossa competência em sistemas e faça a sua empresa marcar o ritmo da
Indústria 4.0.

Análise, consultoria e
implantação para todos os
segmentos da automação.
segmento 1

segmento 2

Automação
integrada na máquina

Automação standard

Estação de pallets circular e linear
Como opcional a DMG MORI oferece
de fábrica uma grande diversidade de
automações já integradas na máquina.

Manipulação de peças ou pallets
Soluções de robô ou portal eficientes com
módulos adicionais (limpeza, medição,
escovamento, etc.) estão disponíveis como
soluções Plug and Play ou como versões
customizadas.

Uwe Kling
Diretor Executivo
Contato: DMG Automation GmbH
Seemühle 5, 78183 Hüfingen
Tel.: +49 (0) 771 / 6000-0
E-Mail: automation@dmgmori.com

O nosso calculador de amortização online mostra imediatamente os
potenciais de economia dos nossos sistemas de automação standard.

otimização dos passos de trabalho dentro da máquina
otimização da carga e descarga

Saiba mais sobre automação e os serviços da DMG MORI Systems
online:
www.dmgmori.com

segmento 1

segmento 2
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segmento 1

Automação integrada
na máquina.
dmc 60 h linear com rs 12

destaques
_
_
_
_

Produtividade máxima com sistema de 12 pallets
Motores lineares em X, Y, Z com 60 meses de garantia
Alta dinâmica com 100 m/min de avanço rápido e 1 G de aceleração
Magazine de ferramentas inteligente com 303 ferramentas para o setup
em paralelo à operação e durante tempos ociosos
_ Tempo de cavaco-a-cavaco de 2,5 s

Automação

Periféricos

›› Planejamento completo do fluxo de

›› Integração de operações adicionais

materiais
›› Planejamento do layout
›› Integração e implantação das

soluções de automação

como, por exemplo: desbaste, gravação,
lavagem
›› melhor custo-benefício
›› Redução de atividades manuais

Tam
bém
auto
mati
zam
os
máq
uina
s de
outro
s
fabri
cant
es!

segmento 3

segmento 4

Células de produção
flexíveis

Linhas de produção

segmento 2

Automação standard
WH 3 U em uma CTV 160

destaques
_
_
_
_
_
_

Interligação de sequências de
processos múltiplas
Soluções de portal, robôs fixos ou móveis
e módulos adicionais para o carregamento
de máquinas múltiplas com a integração
de operações adicionais.

Soluções completas para a produção
de grandes séries
Planejamento e implantação de sistemas
de manipulação de pallets, portal e robô
como linha de produção, inclusive sistema
de computador central.

automação de passos de trabalho sequenciais
produção de séries grandes
segmento 3

segmento 4

Autonomia > 1 hora sem operador
Fluxo de materiais através de gaiolas móveis
Evita danos na peça
Sem troca manual de peças
Capacidade de carga das gaiolas de até 40 kg
Velocidade de deslocamento de 2 m por segundo
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segmento 3

Células de produção flexíveis
Da peça bruta até a peça acabada –
Usinagem completa de acordo com a sua demanda
Neste segmento fazemos o planejamento de todo o fluxo de materiais para a sua
peça. Elaboramos junto com o cliente as soluções de automação para as diversas
máquinas-ferramenta. Naturalmente já incorporamos as tarefas adicionais necessárias
como, por exemplo: desbaste, limpeza ou montagem, no fluxo de trabalho otimizado.
O resultado é uma célula de automação com produtividade máxima.

Referência: ZF- Saarbrücken
Carga e descarga de equipamentos
de medição.
Benefícios do cliente: Evita erros,
amortização em menos de um ano,
otimização de processos com o
cliente, autonomia
Tempo de ciclo: 12 segundos / peça

Benefícios do cliente:
›› Elaborado de acordo com as

necessidades individuais
›› Aproveitamento eficiente do espaço
›› Peças grandes e pesadas são viáveis
›› Produção sem operador

›› Produção Just in Time
›› Projetos completos Turnkey
›› Séries médias e grandes
›› Muitas variações de peças

História de Sucesso
Willi Elbe Group –
Com Plug & Play até o sistema de fabricação.
O Willi Elbe Group, cuja matriz fica na cidade de
Tamm, em Baden-Württemberg, e com centros de produção
na Alemanha, Noruega, Suiça e na China, emprega cerca
de 600 funcionários e produz módulos de direção
completos e componentes da direção para a indústria
internacional de automóveis e utilitários. Ampla competência em desenvolvimento, gestão operacional moderna e o
uso da tecnologia de produção mais avançada são
considerados os pilares de seu sucesso mundial. Neste
contexto, um dos destaques é um sistema de produção

flexível da DMG MORI Systems, que já foi iniciado e
configurado há três anos e expandido sucessivamente desde então. No estágio final da expansão o sistema completo
irá abranger seis centros de usinagem horizontais do
modelo DMC 55 H da DMG MORI. Atualmente cinco das
máquinas já foram integradas, que são carregadas e
descarregadas via robô e estão ligadas através de uma
esteira de alimentação individual com um equipamento
de limpeza de peças. De lá as peças são integradas
automaticamente na sequência do processo de produção.

Benefícios do cliente:
›› Possibilita a produção contínua de
lotes grandes
›› Priorização de máquinas assegura o
seu aproveitamento máximo
›› Possibilidades de ampliação variáveis
›› Projeto conceitual individualizado
›› Solução completa de um único fornecedor

Descrição detalhada do equipamento na página 49
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segmento 4

Série i
Novo conceito revolucionário para a produção
em série flexível e com economia de espaço.

Robô para o
transporte das peças
acabadas

Carregador de pórtico
de braço duplo

i50 – Linha de produção
para blocos de motor
›› Seis i50 carregadas via portal com carregador de
pórtico de braço duplo, zona de acúmulo para peças
brutas e robô para o transporte de peças acabadas
›› Integração com economia de espaço de unidades de
medição, estações de lavagem ou desbaste entre
as máquinas

Zona de acúmulo
para peças brutas

i80L
Centro de usinagem horizontal compacto
para a produção em série de componentes
de motor no setor automobilístico.

Conceito i / i50
Até 50% menos espaço necessário
com 100% mais flexibilidade pela
interligação de 2 máquinas.
Uso como célula bifuso

Uso como linha de produção

›› Apenas 11,3 m² de área de instalação na com-

›› Necessidade de espaço mínima, apenas

binação de duas máquinas como célula bifuso

1,5 m de largura da máquina e 2,1 m de
distância do centro da máquina para o
centro da máquina, com 600 mm de
área para manutenção

›› Operação de 2 máquinas através de um sistema

de comando mútuo
›› 100 % mais flexibilidade pelo deslocamento

pallets para a usinagem em série de cabeçote e bloco
de cilindros
›› Eixo Z na mesa aumenta a rigidez
›› Trocador de ferramentas com braço duplo
›› Eixo A de alta dinâmica pelo uso de motores
Direct Drive

1.700 mm

2.700 mm

independente dos eixos de cada máquina

Destaques da i80L
›› Centro de usinagem horizontal sem trocador de

3 .1

00

mm

3.6

50

mm

Apenas 11,3 m² de espaço necessário com duas i50 interligadas,
operação de ambas as máquinas através de um comando mútuo.

1.4

90

mm

Apenas 5,4 m² de espaço necessário e área de trabalho de
construção baixa para tempos de carga e descarga curtos.

2.5 50 mm

dados técnicos
Curso de deslocamento X / Y / Z: 800 / 550 / 850 mm, área de fixação
da mesa: 1.050 × 400 mm, rotação máx. fuso.: 8.000 rpm, avanço
rápido: 60 m/min, magazine de ferramentas: 20 posições, área de
instalação: 11,94 m2
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História de Sucesso

segmento 4

Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd. –
Otimização de processos com semi-automatização
do fluxo de materiais.
Principalmente na produção de séries grandes cada
milisegundo conta. Eficiência é a palavra de ordem. Entretanto, nem sempre eficiência máxima é sinônimo de
solução totalmente automatizada. No caso do subfornecedor da indústria automobilística, a japonesa Tsuzuki
Manufacturing Co., Ltd., a DMG MORI Systems se viu
diante de um desafio e tanto. O fabricante de componentes
da província japonesa de Nagano, carrega com orgulho o
rótulo ”Made in Japan”. Tsuzuki goza de plena confiança
da indústria automobilística e produz, entre outros,
componentes-chave para chassi, transmissão e motores.
Para o seu centro de produção na Tailândia, Tsuzuki
procurava uma linha de produção na qual três tipos de

Linha de produção semi-automatizada com duas
NHX5000 e uma NVX7000 interligadas

caixa de transmissão de tamanhos diferentes pudessem
ser fabricados em paralelo. Com longa experiência na
otimização de processos de usinagem e na implantação de
soluções customizadas, a DMG MORI Systems desenvolveu
em cooperação com a Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd.
uma linha de produção semi- automatizada com duas
NHX5000 e uma NVX7000 interligadas. A troca de peças
continua sendo feita manualmente – para economizar o
máximo de tempo entre os diversos passos de trabalho.
Graças à solução de automação da DMG MORI Systems a
Tsuzuki tanto conseguiu aumentar sua produtividade
como ainda otimizar os tempos de usinagem – um sucesso
de ponta a ponta.

Benefícios do cliente:

o transporte de peças pesadas
›› Linha de produção semi-automatizada
para uma produção altamente flexível

Escopo de fornecimento: NHX5000 + NVX7000 + depósito para dispositivos
de fixação + transportador + transportador de meios de fixação + elevador
para meios de fixação + trocador de meios de fixação
Cliente: Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd.
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De olho nos custos de energia.
Reduza o seu consumo de energia com o GILDEMEISTER energy monitor.
A redução sustentável e uma otimização
permanente do consumo de energia exigem
um processo de gestão energética contínuo. O
GILDEMEISTER energy monitor mede todos
os consumos de energia relevantes e oferece

funções de análise inteligentes, auxiliando você
a identificar o potencial de economia de energia,
a definir e executar planos de ação. Isso economiza custos de energia e ajuda a sua empresa a
permanecer competitiva.

Nossos especialistas podem elaborar a solução de eficiência energética perfeita para reduzir seus
custos de energia. Entre em contato conosco e peça ainda hoje a nossa oferta de lançamento.

GILDEMEISTER energy solutions
Tel.: +49 (0) 931 250 64-120 | Fax: +49 (0) 931 250 64-102
energysolutions@gildemeister.com | www.energy.gildemeister.com
a+f GmbH: Carl-Zeiss-Straße 4 | 97076 Würzburg | Alemanha

Funções

Seu benefício

• Análises de consumo detalhadas
• Relatórios de energia com um
clique do mouse
• Atribuição de centros de custo
• Avaliação da eficiência com
indicadores de energia

• Custo de integração mínimo
• Acesso simples via web browser
• Operação intuitiva
• Transparência dos custos de energia
do grupo todo

nto!
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›› Troca de peças simples
›› Transportador manual simplifica
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Termômetro de qualidade dos serviços
Spare Parts ao redor do mundo
Treinamento no mundo todo diretamente do fabricante
Celebre conosco os 20 anos da DMG MORI Used Machines

LifeCycle Services
LifeCycle Services –
muito mais do que
apenas uma máquina
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service & spare parts

Dr. Maurice Eschweiler
Diretoria Serviços Industriais
DMG MORI SEIKI
AKTIENGESELLSCHAFT

Thomas Wolf
Diretor Executivo
DMG MORI SEIKI Services GmbH

“Estar sempre disponível
para os nossos clientes
é uma grande vantagem.
Com isso asseguramos
performance e disponibilidade máximas das
máquinas.“

“Nos esforçamos todos
os dias para oferecer o
melhor serviço, porque
para nós o cliente vem
em primeiro lugar – e
ponto final.“

LifeCycle

Assistência
técnica de alta
qualidade

lta

qu
al

Rapidez e
disponibilidade

_ Consultas de clientes por telefone
têm prioridade no processamento
_ Retorno rápido (geralmente dentro
de uma hora)
_ 60% de todas as consultas já são
resolvidas por telefone
_ Aproximadamente 270 profissionais
experientes no mundo todo para
atender a Hotline (40 destes espe
cialistas em assistência técnica fazem
plantão noturno)

de

a

_ 24/7 Service Hotline gratuita
disponível 24 horas por dia
_ Mais de 2.500 profissionais de
assistência técnica certificados no
mundo todo
_ 143 centros de vendas e serviços
asseguram proximidade máxima do
cliente
_ Nossos técnicos têm em média 		
mais de 10 anos de experiência
profissional

id

+55 (11) 3740-5509

ez
d
i
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de a

Nossa competência a serviço
de sua produtividade.

Os clientes DMG MORI têm o direito de serem exigentes
com os nossos serviços de assistência técnica. Quem
fabrica máquinas-ferramenta premium, precisa oferecer
serviços de alta qualidade. E é por isso que DMG MORI
LifeCycle Services é sinônimo de profissionais altamente
qualificados, rapidez, disponibilidade 24 horas por dia e
disposição máxima de peças de reposição. O termômetro de qualidade dos serviços DMG MORI mostra o que
oferecemos aos nossos clientes:

o
Serviç

Estar disponível para os nossos clientes 24 horas
por dia tem prioridade máxima para o DMG MORI
LifeCycle Services. Foi por isso que criamos a 24/7
Service Hotline gratuita. Basta um telefonema para que
os nossos colaboradores encaminhem a consulta de
imediato e com prioridade máxima para os nossos
experientes especialistas de assistência técnica da
Hotline. Na DMG MORI longas esperas são coisa do
passado. Rapidamente ligamos de volta para o cliente e
mais da metade de todos os problemas já podem ser
resolvidos por telefone – e gratuitamente. Com isso
garantimos aos nossos clientes auxílio rápido a
qualquer hora em caso de falha e disponibilidade máxima das máquinas. DMG MORI LifeCycle Services –
Competência, segurança, confiabilidade.

Termômetro de qualidade dos
serviços da dmg mori.

R

LifeCycle Services –
disponíveis 24 horas por
dia graças à 24/7 Hotline.
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Know-how de
treinamento exclusivo do fabricante
_ Mais de 200 especialistas em 		
treinamento altamente qualificados
para a formação profissional de 		
operadores de máquinas e técnicos
em manutenção
_ 11 centros de treinamento no 		
mundo todo
_ Treinamentos individualizados na
empresa do cliente

ão d
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Kits de Manutenção
DMG MORI.
Peças de reposição
disponíveis de
imediato no
mundo todo

Know
-ho
w

do

f

te
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até

–30 %

destaques
_ Todas as peças de desgaste
principais reunidas em um
único kit
_ Perfeitamente ajustado ao respectivo modelo de máquina
_ Desenvolvido pelos nossos
especialistas
_ Peças de reposição originais
da mais alta qualidade
_ Até 30 % de economia com o
preço atraente do kit
_ Garantia de disponibilidade e
produtividade das máquinas
_ Proteção contra danos futuros
dispendiosos

em comparação com um pedido para
cada peça

sição

o r i g i n a is

e Services

_ 7 centros de Spare Parts no mundo todo
_ Disposição de peças de reposição
acima de 95%
_ 170 milhões de euros de peças de
reposição em estoque no mundo
_ Mais de 100.000 peças de reposição 		
diferentes estão disponíveis só em
Geretsried
_ 5 milhões de euros de investimento em
nosso Global Parts Center Geretsried
_ Disposição de peças para máquinas 		
mais antigas até 1970

Pacote completo de
peças de reposição
originais!

Pe
ç

as

de

rep
o

Nossa avaliação*:
clientes satisfeitos

t
d o c li e n

e

_ Satisfação com os serviços em geral: 2,0
_ Qualidade e conhecimento técnico do
serviço externo: 1,7
_ Disposição de peças de reposição: 1,9
_ Satisfação Hotline: 2,1

*com base em uma pontuação de 1 até 6

Exemplo: Kit de manutenção para um
centro de usinagem DMC 105 V

Exemplo: Kit de manutenção para um
torno CTX 600 linear

Maleta de Manutenção para Fusos
	destaques

“Com os acessórios e produtos para retrofitting da
DMG MORI conseguimos aumentar significativamente
a performance e produtividade das nossas máquinas
DMG MORI.“
christian scheid
diretor executivo da zsm zertz + scheid
maschinenbau- und handelsgesellschaft mbh

_ Auxílio profissional para a manutenção do motofuso
_ Um único sistema com todos
os componentes
_ Perfeitamente ajustado ao
respectivo sistema de fixação
de ferramentas
_ Garantia de disponibilidade
e produtividade das máquinas
Disponibilidade
Para os sistemas de fixação SK40, SK50,
HSK-63 e HSK-100.
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Conceitos de treinamento customizados são
a prioridade da DMG MORI Academy.

peças de reposição

DMG MORI Spare Parts –
Disponibilidade de peças de reposição
no mundo todo
4

alemanha
3

rússia

1

eua

china
índia

5

6

2

japão

7

tailândia

Suprimento global de peças de reposição
1

alemanha

5

Global Parts Center,
Geretsried
2

Indian Parts Center,
Chennai

japão

6

Global Parts Center,
Nara
3

eua

7

Só as peças de reposição originais da DMG MORI
garantem segurança máxima em sua produção.

Russian Parts Center,
Moscou

uno 20 | 40

china

China Parts Center,
Xangai

rússia

Trein
amen
de es
t
pecia o
listas

tailândia

Thailand Parts Center,
Ayutthaya

American Parts Center,
Dallas
4

índia

UNO 20 | 40
Recursos high-tech
extraordinários na
classe de startup dos
dispositivos de medição
de ferramentas

destaques
_ Rede global de logística com 7 centros de dis-		
tribuição para Spare Parts em 3 continentes 		
(área de armazenamento de mais de 60.000 m2)
_ Disposição de peças de reposição > 95 %
_ Peças de reposição originais diretamente
do fabricante
_ Entrega rápida em 86 países
_ Mais de 100.000 peças diferentes disponíveis 		
no estoque
_ Processamento de mais de 20.000 pedidos / 		

Monitor TFT BF 155
com teclas integradas

_
_
_
_
_
_

mês só em Geretsried
Mais de 600 toneladas de carga aérea / ano
Processo de devolução de mercadorias com 		
custo otimizado
Disposição de peças novas e recondicionadas
Peças de reposição inclusive para séries de 		
máquinas mais antigas até 1970
Pedidos feitos via 24 / 7 Service Hotline garan-		
tem uma entrega mais rápida ainda
Processos certificados conforme DIN ISO 9001

Preç
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Destaques:
›› Substituição simples, pode ser feita pelo próprio
usuário
›› Chassi com placa frontal de aço inoxidável, teclas
integradas e tela com protetor anti-reflexo
›› Kit de acessórios: Material de fixação, cabo de
alimentação, conector de rede, capa para teclas
Disponibilidade:
Para todos os comandos HEIDENHAINiTNC 530 / MillPlus / MillPlus IT (ID 2833657)

dados técnicos
Faixa de medição:
X = +200 até –50 mm
Z = 400

Journal n0 1 – 2014

59

treinamento

DMG MORI Academy:
Competência de
treinamento mundial
de uma única fonte.
Quando se trata do treinamento de alta
qualidade a nível mundial, a DMG MORI Academy é a primeira escolha. Os nossos clientes ao
redor do mundo confiam na competência de treinamento completo diretamente do fabricante.
Como maior academia CNC do mundo, a DMG
MORI Academy não forma e especializa apenas
os seus próprios profissionais de assistência técnica, como também oferece cursos de operação,
programação e manutenção preventiva aos seus
clientes. Compartilhamos o nosso conhecimento
com você – inscreva-se no seu curso ainda hoje!

›› 11 centros de treinamento no mundo todo,

NOVIDADE – Wernau (DE), Uljanovsk (RU)
em construção
›› Mais de 200 instrutores altamente qualificados no mundo todo para a formação de
operadores de máquinas e técnicos de
manutenção
›› 50 máquinas de treinamento no valor de >
14 milhões de euros
›› 50 salas de treinamento com mais de 300
PCs / estações de programação
›› Treinamentos em assistência técnica para
garantir segurança máxima na produção

Contato: training@dmgmori.com

Teachware

Treinamento voltado para o futuro e próximo
à situação real, fabricação mais produtiva:
não importa se na produção industrial ou no
treinamento – com o DMG Programming /
Training Software idêntico ao comando você
pode programar e treinar independente da
máquina-ferramenta. Aumente a disponibilidade de suas máquinas e reduza erros com
testes de operação no PC.
Contato: Christian Ortmeyer
Tel.: +49 (0) 52 05 – 74 25 29
E-Mail: teachware@dmgmori.com

DMG Programming /
Training Software

Medição e controle

UNO 20 | 40
Pré-ajuste de ferramentas
para produtividade máxima

Inov
ação
201
+ Au
tofoc 4
o
+ Sis
Ballu tema
ff
+ 2a manual
. câm
era

destaques
_ Construção de ferro fundido termoestável
e otimizada pelo método FEM
_ Design individualizado pelo conceito 		
modular
_ Princípio da ferradura pneumática até 		
100 mm de diâmetro (curso de desloca-		
mento em X de até -50 mm)
_ Monitor colorido de 19 polegadas
_ Regulagem de precisão

“A luz incidente por segmento
do UNO 20 /40 facilita o nosso
controle visual do corte. E a
ampliação de 45 vezes também é impressionante.“

martin knödlseder,
gerente toolshop global
technology eu, sumida ag

Opcionais:
›› NOVIDADE – Autofoco para a focagem

automática do corte
›› NOVIDADE – Sistema Balluff manual

(ChipRFID)
›› NOVIDADE – Segunda câmera para a

medição do centro de torneamento
›› Display de 24 polegadas com touch screen
›› Sistema ergonômico
›› Suporte para adaptador
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máquinas usadas

dmg mori Used Machines:
Seu parceiro para
máquinas DMG MORI
disponíveis de imediato.
destaques
MÁQUINA USADA

fu
t e e geo
s
Te role d

s

ra

f i n a l 1 0 0 h o ra s
ole
de
n t r o contínua

pe

Co

ne

sa

eo

de c
om
limp
po
ez

s

t

MÁQUINA USADA

ed

a

çã

Inspeção
inicial

Aprovação da
máquina pelo
cliente
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Antes de iniciar a operação em sua
empresa, uma máquina usada ou de showroom é submetida a um programa de controle
rigoroso e abrangente. Todos os componentes
são inspecionados minuciosamente. Quando
há divergências com relação ao estado ideal,
os nossos especialistas restauram a máquinaferramenta para o desempenho original. Peças
de desgaste e componentes que não funcionam
perfeitamente sempre são substituidos por
peças de reposição originais novas.

na
ncio

MÁQUINA DE SHOWROOM

_ Maior revendedor mundial de máquinas
usadas DMG MORI – há 20 anos
_ Ofertas disponíveis de imediato
_ Grande variedade a escolha
_ Qualidade certificada
_ Ofertas de financiamento atraentes
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DMG MORI South America
Rua Dr. Luiz Migliano, 173, 05711-000 São Paulo - SP, Brasil
Tel.: +55 11 3742-5000, Fax: +55 11 3773-8855
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com
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