
Linia de rectificare fara centre
cu prindere fixa

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

fără centru și dublu disc. 

w w w . m o n z e s i . c o m
F O S T E R
T H E  G R O W T H

http://www.monzesi.com
http://www.monzesi.com/ro/100-de-ani-istoria-monzesi/


Linia Monza DT

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 mașină în timpul întreținerii, timpi mai rapizi de schimbare și configurare, 
creând în același timp design elegant.

Monza DT a fost proiectată pentru rectificarea 
și introducerea pieselor grele, cum ar 
fi rulmenții, barele, arborii cu came etc. 
Configurația fixă   a centralei asigură, împreună 
cu dispozitivul automat de echilibrare post-
proces și dispozitivul de echilibrare automată 
a pietrei de rectificat.

Motorul pietrei de rectificat până la 100 kW.

Diamantarea cu CNC software grafic CAD 
/ CAM are opțiunea de a proiecta și de a 
controla profilurile de pietre complexe direct 
pe mașină.

Toate motoarele axei mașinii utilizează 
DRIVE-URI (traductoare) DIGITAL, inclusiv 
motorul pentru rotirea pietrei de antrenare. 
Motorul pietrei de rectificare este disponibil cu 
viteza periferică (suprafață) constantă (CSS), 
precum și cu balansarea automată a pietrelor 
(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.

CENTURY EDITION™

Puterea  din Evoluție

Capul pietrei de rectificat 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.

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.



Dimensiunile și versiunile utilajelor

L I N I A  D E  R E C T I F I C A R E  F A R A  C E N T R E  C U  P R I N D E R E  F I X A

Gama de rectificare până la 150 mm până la 300 mm până la 300 mm

Gama maxima de avans 350 mm 495 mm 655 mm

Dimensiunea pietrei de 
rectificat (ODxWxBORE) 660x355x304,8 mm 660x500x304,8 mm 660x660x304,8 mm

Viteza pietrei de rectificare  
(standard) 50 m/sec 50 m/sec 50 m/sec

Motorul pietrei de rectificat 75 kW 100 kW 100 kW

Dimensiunea pietrei de 
antrenare (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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