Mandrilhadoras CNC FV − FVM
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FV 301
A linha FV de mandrilhadoras é a mais
moderna do mercado e oferece
excepcionais níveis de precisão,
rigidez, torque e potência disponível.
A maior flexibilidade e diversidade de
aplicativos, com soluções dedicadas,
de alta produtividade.

Mausa,
fabricante nacional
de Mandrilhadoras

FV 101
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Mandrilhadoras CNC FV − FVM
T Type

Floor Type

FV 101

FVM 100
FVM 101

Curso transversal, eixo X

3.000 a 6.000

3.000 a
“sem limite”

Curso vertical, eixo Y

2.000 a 3.500

2.000 a 2.500

Curso longitudinal, eixo Z

2.500 a 5.000
(coluna)

1.250 (RAM)

700 / 900

700

900

1.000 / 1.200

130 / 160

130

160

180 / 200

Dados técnicos básicos

Curso longitudinal do eixo
árvore, W

unidade

mm

Diâmetro do eixo árvore
Curso longitudinal, eixo V

FV 301

FVM 501
6.000 a
“sem limite”

3.000 a 5.000

5.000 a 8.000

1.500 (RAM)

1.000 a 6.000
(mesa)

1.500 (RAM)

Potência em S1 (100% ciclo)

41 a 64

80 a 100

58 a 94

117 a 147

kW
Potência em S6 (40% ciclo)

3.000 a 4.000

Rotação máxima da árvore
C

Rotação máxima da árvore
(versão fresadora)

M

Avanços rápidos dos eixos
X, Y, e Z

Y

CM

MY

CY

K

maio 2017

CMY

4.000

3.000

2.500

rpm
3.000 a 5.000 – opcional 6.000 (versões com eletromandril até 45.000)

m/min

25

35

25

20

Capacidade de carga sobre a
mesa giratória

t

10 a 60

10 a 200

Superfície da mesa giratória

m

1,6x2,0 a 3,0x3,0

1,6x2,0 a 5,0x5,0

Sistema de apoio do
eixo B - mesa

Hidrostático

•Alta precisão, a mais avançada tecnologia em Mandrilhadoras
•Conceito “Box in Box”, com coluna em pórtico monolítico
e guias frontais e traseiras de apoio do cabeçote / RAM
•Combinação ideal de guias lineares com guias hidrostáticas

•Sistema de duplo fuso de esferas no eixo vertical
•Correção de queda do conjunto RAM
•Estabilidade térmica, com elevada rotação e velocidade de corte
•Atende a NR 12 e todos os seus desdobramentos

A Mausa SA Equipamentos Industriais é fabricante de Máquinas−
Ferramenta de médio e grande porte, Mandrilhadoras Fresadoras,
cujo tamanho e variações definem mundialmente sua fabricação no
formato sob encomenda. Isto é, a partir do desenvolvimento do escopo técnico com a parte interessada (comprador), tendo em vista
as necessidades de usinagem específicas do processo em questão.

Entre em contato para maiores informações ou, envie-nos o seu
desenho. A Mausa lhe apresentará uma solução competitiva e
de máxima produtividade, a qual, irá colocá-lo em posição
diferenciada perante aos demais no seu setor de atuação.

A Mausa oferece ainda uma ampla gama de acessórios dedicados
à necessidade específica de cada cliente.

av Com Leopoldo Dedini 500
BR 13422-902 Piracicaba SP
tel +55 19 3124 3000
mausa@mausa.com.br
www.mausa.com.br

