
Especificações Técnicas
Distância máxima entre as placas / Altura da mesa ao centro do cabeçote
Deslocamento máximo das placas
Largura admissível do rebolo
Diâmetro do rebolo
Motor do rebolo
Motor do cabeçote
Motor da unidade hidráulica
Motor da bomba de resfriamento / Sistema elétrico
Capacidade da bomba de resfriamento
Velocidade do acionamento rápido da mesa
Velocidade do sistema hidráulico
Comprimento, largura e altura do chão aos cabeçotes
Peso líquido

Cabeçote Motriz: Moderno sistema de placas que 
permite centragem horizontal, vertical e giro de 360º.
As mesmas características são válidas para o cabeçote 
secundário. Equipado com motor variador de velocidade.

Luneta
Suporte retificador para rebolo
Centrador
Placas universais
Motores elétricos
Sistema de refrigeração
Dois jogos de flenges p/ rebolo
Rebolo 26” x 3/4”
Balanceador estático p/ rebolo
Jogo de chaves de serviço
Micrômetro automático MAF40
Dispositivo “V” para centragem
Nivelador de borracha

Substitui o relógio do comparador 
micrométrico MAF-40, permitindo uma 
leitura rápida e precisa das medidas

Comparador Micrométrico MAF-40

Opcional: Indicador eletrônico de medidas

Caixa de Acionamento: Equipada com sistema de troca
rápida de engrenagens, permitindo acionamentos elétricos
e manuais da mesa.
Painel de Controle: Equipado com manipuladores para maior
facilidade de acionamento dos sistemas elétrico e hidráulico

Cabeçote do rebolo: Eixo montado sobre bucha cônica 
ajustável, revestida com metal patente e rolamento com
lubrificação contínua.

Colchão de Ar: Equipada com sistema de colchão de ar
para os cabeçotes motor e regulável.

Sistema Hidráulico:

Base:

 Equipado com exclusivo dispositivo de segurança que permite o deslocamento da mesa somente se o
 rebolo estiver totalmente afastado do virabrequim, garantindo segurança ao operador.

 Construída em peça única de ferro fundido especial, é submetida a alívio de tensão, retificada e reforçada com
nervuras transversais e longitudinais, garantindo estabilidade, movimentos suaves e isenção de vibrações. As guias
prismáticas da mesa são rasqueteadas manualmente, garantindo perfeito assentamento da mesa. A lubricação entre mesa
e a base é constante, o que assegura uma excelente vida útil da máquina.

RHF 1500 RF 1500
1500 / 260 mm

105 mm
3/4” a 1.1/2”

26”
4 HP - 1730 rpm

½ HP - 0 a 2500 rpm 
1.1/2 HP - 1750 rpm

1/8 HP - 3400 rpm / 1 HP -900 rpm
4000 L/H

4900 mm/min
6000 mm/min

3600 x 1400 x 1200 mm
3750 Kg
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m á q u i n a s

Máquinas robustas, eficientes de grande precição e 
construídas com moderna técnologia. A versão 
RHF-1500 esta equipada com sistema hidráulico 
para movimento do cabeçote do rebolo e sistema 
elétrico para movimentação da mesa. Todos os seus 
componentes passam por uma rigorosa inspeção e 
todas as máquinas produzidas são submetidas a 
análise eletrônica de vibrações, verificação de 
geometria e testes de usinagem com virabrequins de 
diversos tamanhos e tipos.

Acessórios e opcionais

Especial para o acompanhamento do trabalho 
de retificação dos cilindros. Usado durante a 
retificaçao, indica com precição a medida final 
do colo e sua ovalização.
Equipado com elevador hidráulico e desloca-
mento lateral, possibilita a verificaçao de 
conicidade sem o deslocamento da mesa da 
máquina.
A leitura pode ser feita em 0,01 mm ou 0,001 
com capacidade de 9,5 a 127 mm.
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