
Linia de rectificare
fara centre

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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Linia Monza 20

Linia Monza 20

Modelele Monza aparținând liniei 20 - CENTURY EDITION ™ - au fost reproiectate de la bază 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.

Modelele Monza de la Line 20 
sunt construite în funcție de 
principalele caracteristici care au 
făcut ca mașinile de rectificat fără 
centru Monzesi să se distingă timp 
de aproape un secol: rezistență, 
ergonomie și fiabilitate.

Puterea  din Evoluție

Sistemul de glisare INFEED a fost modificat pentru a 
ajunge mai aproape de carcasa pietrei de rectificat. 
Îmbunătățirea designului oferă o rezistență sporită, 
precum și o susținere completă sub suportul de 
lucru atunci când se rectifica diametre foarte mici 
și, de asemenea, atunci când piatra de rectificat 
rulează la cel mai mic diametru util.

Procesul de diamantare, în versiunile în care 
traducerea nu este controlată de un CNC 
complet, este controlată de un motor electric.

Versiunile FULL CNC Dressing au opțiunea 
de a proiecta și de a controla profilele de 
pietre complexe direct pe utilaj, utilizând cel 
mai recent software grafic CAD / CAM.

Toate motoarele axei utilajului utilizează 
DRIVE-URI (traductoare) DIGITAL, inclusiv 
motorul pentru rotirea pietrei de antrenare. 
Motorul pietrei de rectificat  este disponibil 
cu viteza periferică (suprafață) viteza(CSS), 
precum și cu echilibrarea automată a pietrei 
(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™

CLASSIC EDITION™



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

Gama de rectificare până la 50 mm până la 100 mm până la 150 mm până la 200 mm până la 200 mm

Lungimea maximă de 
avans 100 mm 200 mm 250 mm 355 mm 500 mm

Dimensiunea pietrei de 
rectificat (ODxWxBORE) 305x102x127 mm 406x204x152 mm 508x250x254 mm 610x355x305 mm 610x500x305 mm

Viteza pietrei de 
rectificat (standard) 25 - 45 m/sec 25 - 50 m/sec 25 - 50 m/sec 25 - 50 m/sec 25 - 50 m/sec

Motorul pietrei de 
rectificat 5,5 kW 11 kW 22 kW 37/45 kW 45 kW

Dimensiunea pietrei de 
antrenare (ODxWxBORE) 204x102x80 mm 254x204x115 mm 305x250x127 mm 355x355x140 mm 355x500x140 mm

Reglarea vitezei 
variabile a pietrei 5 ÷ 320 rpm 5 ÷ 285 rpm 5 ÷ 240 rpm 5 ÷ 260 rpm 5 ÷ 260 rpm

Reglarea motorului 8 Nm 8 Nm 8 Nm 18 Nm 18 Nm



PDF DOWNLOAD

MONZESI GROUP NA

MONZESI
HEADQUARTERS

MONZESI
REPRESENTATIVE OFFICE

NOVA MILANESE - ITALY

ISTANBUL - TURKEY

MONZESI EGYPT
CAIRO - EGYPT

MONZESI CHINA
GUANGZHOU - CHINA

 NEW JERSEY - USA

F O S T E R  T H E  G R O W T H

Monzesi
Via Dalmazia, 16/18
20834 Nova Milanese (MB) • Italy
Phone: +39 039 731200 • Fax: +39 0362 41839
sales@monzesi.com • www.monzesi.com


