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ISPECIAL MECÂNICA

rã fresamento
sãs universais com cobertura,
•nento da Dormer na Mecânica
oferecem alto desempenho e
alidade. Estão disponíveis nas
K S922 (2 canais), S933 (3
3) e S944 (4 canais). São indicaara uso em uma ampla gama de
inas. aplicações e tipos de material
indo aço, ferro fundido, titânio,
i, cobre, alumínio e materiais
cosi. De acordo com Maurizio
o. gerente de desenvolvimento
fresas da companhia, a ideia foi
ar uma gama de ferramentas
rtamente versátil, proporcionando
•ojeto estável para contorno - tanto
semiacabamento quanto para
mento - operações de rampa e
«a de rasgos.
; as fresas se caracterizam pelo
Snento em nitreto de titânio
no (TiAIN), que oferece excelente
;ão contra o desgaste. Combinada
xopriedades de aíta tenacidade e
itidade à oxidação, a cobertura
nta a vida útil das ferramentas. A
etria do canal foi projetada para
ir o escoamento de cavacos e
wer uma operação de usinagem
wa, enquanto os dentes reforçados
em o lascamento, particularmente
tante em materiais com baixa
bilidade.
BT- (11J5660-3117
;r.brasil@ sandvik.com
Jofmertoois.com
Mais informações pelo código 16030

Sistemas de impressão
A Wutzl Sistemas expõe na Mecânica 2010
diversas máquinas da linha de termoimpressoras
e impressoras tampográficas. Em destaque: o
modelo EN-1020 (compacta) e EN-2545,
impressoras por micropuncionamento,
equipadas com comando eletrônico
microprocessado, display, teclado e comando
instalado em painel remoto. Há ainda as
puncionadeiras versão PPW-25 e o sistema de
tampografia automatizado para impressão de
peças plásticas. A empresa é pioneira ainda na
tampografia de tinteiro selado no Brasil, e
também apresentará uma máquina para
aplicação de Heat-Transfer.
Wutzl - (11) 2475-4233
wutzl@wutzl.com.br - www.wutzl.com.br
à. Mais informações pelo código 16029

Furadeiras: compactas e
com ampla capacidade
No estande da ttal, o principal equipamento em
exposição serão as furadeiras compactas com
base magnética, capazes de executar furos de
grandes diâmetros (entre 12 e 130 mm em passe
único, sem necessidade de "pré-furacão"). A
utilização de brocas-copo permite que a versão
Eco-32ak, que pesa apenas 11 kg, execute furos
de até 32 mm. Já a Eco~100ak pesa 26 kg, tem
potência de 1.800 W e fura até 100 mm de
diâmetro. A Eco-130ak (furacão de até 130 mm
em passe único) apresenta motor de 1.800 W e
pesa 36 kg apenas. Possuem ainda sensor de
proteção contra superaquecimento, relay de
segurança e acessórios. Alguns modelos
executam rosca.
Itaí- (11)41482518
ita!@italpro.com.br - www.iialpro.com.br
A Mais informações peio código 16031
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