
Linia de utilaje de rectificat fara 
centre din bara cu prindere fixa 

Monzesi este un producător de frunte la nivel 
mondial de utilaje de rectificat de înaltă precizie 

fără centru și dublu disc. 
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Dimensiunea utilajului
si versiuni

Interval de diametru de rectificare până la 150 mm până la 300 mm până la 300 mm
Lungimea maximă de alimentare 350 mm 495 mm 655 mm

Dimensiunea pietrei de rectificat (ODxWxBORE) 660x355x304,8 mm 660x500x304,8 mm 660x660x304,8 mm
Viteza pietrei de rectificat (standard) 50 m/sec 50 m/sec 50 m/sec

Motorul pietrei de rectificat 75 kW 100 kW 100 kW
Reglarea mărimii pietrelor (ODxWxBORE) 400x355x203,2 mm 400x500x203,2 mm 400x660x203,2 mm

Reglarea vitezei variabile a pietrei 5 ÷ 300 rpm 5 ÷ 300 rpm 5 ÷ 300 rpm
Reglarea motorului 18 Nm 18 Nm 18 Nm
Greutatea mașinii 17.500 kg 18.500 kg 18.500 kg
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Modelele Monza aparținând liniei DT - CENTURY EDITION ™ - au fost reproiectate de la 
sol pentru a obține un design mai ergonomic, un acces mai ușor la utilaj în timpul întreținerii, 
timpi mai rapizi de schimbare și configurare, creând în același timp design elegant.

Linia Monza DT a fost proiectată pentru  
rectificare din bare  cu alimentare continua cu 
diferite diametre. Configurat cu un dispozitiv 
automat de măsurare post-proces și un 
dispozitiv automat de echilibrare a pietrei de 
rectificat asigură un proces foarte stabil și fiabil.

Motorul pietrei de rectificat până la 100 kW.

Înălțimea suportului pentru odihna de lucru este 
reglată automat de servomotoarele comandate cu 
CNC. Este echipat cu o structură din oțel cu clemă 
de prindere și eliberare pneumatică. Sistemul este 
protejat corespunzător prin rectificare.

Toate motoarele axei mașinii utilizează 
DRIVE-URI (traductoare) DIGITAL, inclusiv 
motorul pentru rotirea roții de reglare. 
Motorul roții de șlefuit este disponibil cu 
viteza periferică (suprafață) constantă (CSS), 
precum și cu balansarea automată a roților 
(AWB).

Toate utilajele de rectificat Monzesi sunt dotate 
cu software personalizat și intuitiv, ușor de 
programat și gestionat prin intermediul afișajului 
nostru HMI, al tehnologiei de control al ecranului 
tactil și al procesării paginilor de monitorizare. 
Software-ul nostru, combinat cu actualizările 
noastre mecanice, poate înlocui, pentru mai 
multe aplicații, cerința de a avea un operator la 
nivel de expert la utilaj. Această combinație de 
noi tehnologii are capacitatea de a simplifica și, 
în unele cazuri, elimina necesitatea unei analize 
de nivel înalt a operatorului și ajustări ulterioare 
ale utilajului.

Capul roții de șlefuit este fabricat din oțel 
sudat termic, sudat prin electrozi. Este acasa 
pentru fusul de otel nitridar sustinut de ambele 
parti pe rulmenti de bronz cu lubrifiere cu film 
de ulei.

Sistemul de pansament este montat pe 
ghiduri de înaltă precizie. Ambele axe sunt 
controlate de servomotoare montate direct 
pe șuruburi cu bilă recirculante. Sistemul de 
pansament este echipat cu un servo arbore 
pentru montarea discului diamantat.
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LINIA DE UTILAJE DE RECTIFICAT FARA CENTRE DIN BARA CU PRINDERE FIXA

Diametrul la rola 60 120 120 150 150 200 200 200 250 250 250

Diametru  min. bara  (mm) 5 5 5 8 8 10 10 10 40 40 40

Diametru max. bara (mm) 40 60 60 120 120 200 200 200 300 300 300

Lungimea  min. bara (mm) 500 1000 1000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000

Lungimea max. bara (mm) 1000 3000 6000 6000 9000 6000 9000 12000 6000 9000 12000

Sistemele SM de încărcare și descărcare au fost proiectate pentru a încărca bare de diferite 
diametre și lungimi în mașinile fără centru din Monza. O configurație robustă și fiabilă până 
la ultimul detaliu, asigură operații precise de mișcare și întreținere fără întreținere. Toate 
versiunile SM au rulouri motorizate cu viteză reglabilă.

Sistem universal de încărcare / descărcare pentru bare
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