
MÁQUINA PARA CORTE E RETIFICAÇÃO DE EXTRATORES
... possibilita cortar e retificar extratores cilíndricos, laminares, tubulares, etc.

KNARR.comO seu parceiro ideal para a fabricação de moldes e ferramentas.

Numa só operação a peça  é cortada e retificada para o comprimento 
desejado. Manuseamento simples e rápido. Alguns passos simples 
permitem peças prontas a montar.

Para todas as operações de corte e retificação, um eixo central com duas 
extremidades lubrificadas é usado para transmissão, o que resulta numa 
alta estabilidade, alta resistência ao desgaste e longa vida útil. O aperto 
da correia é automaticamente ajustado e controlado (independentemente 
do diâmetro das peças utilizadas).

A máquina para corte e retificação de extratores está em conformidade 
com as diretivas europeias de máquinas.

A correia pode ser ajustada e 
controlada automaticamente 
(comprimento, resistência e 
tensão), independentemente do 
diâmetro da peça de trabalho.

Durante o funcionamento, a mó 
de rectificação e o disco de corte 
podem ser micro ajustados e 
trocados sem alterar as dimensões.

Uma régua de medição é usada 
para definir o comprimento 
aproximado (em unidades de 
20mm) e para o  ajuste final é 
utilizado um micrômetro.

CONTATO:
KNARR Vertriebs GmbH
Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts/Germany 

Telefone: +49 9252 9993-500
Fax: +49 9252 9993-33
E-mail: sales.pt@knarr.com

Sujeito a alterações.

Opcional: 

Alongador  

para diâmetros

0,8 - 11 mm

DADOS TÉCNICOS

Comprimento 430 mm

Largura 360 mm

Altura 500 mm

Peso 95 kg

Tipo de ligação elétrica 400 V

Ø do disco de corte 180x1x31,8 mm

Ø da mó de retificação WA46Kx100x50x20 mm

Tolerância de comprimento ± 0,01 mm

PEÇA A CORTAR

Comprimento da peça a cortar 60-300 mm  
opção: 60-600 mm

ø da peça a cortar 1-28 mm, cilíndrica

Perpendicularidade ± 0,01 mm



ACESSÓRIOS
MÁQUINA PARA CORTE E RETIFICAÇÃO 

KNARR.comO seu parceiro ideal para a fabricação de moldes e ferramentas.

DISCO DE CORTE
 900130T/403

MÓ ABRASIVA DE RETIFICAÇÃO 
 900130S/305

ALONGADOR DE APERTO
para Ø 0,8 - 11 mm / comprimento ~ 13 mm
 900130/200

  A qualidade do corte depende do correcto aperto durante o  
corte e retificação


