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- Máquina Modelo “Rotador” 
Medidas úteis de trabalho: 
EIXO X ………………………………………… 2100mm 
EIXO Y …………………………………………     50mm 
EIXO Z …………………………………………   100mm 
Velocidad de translação 20 m/min 
  

EQUIPAMENTO ESTANDAR: 
  

 1 motor fresador de Alta frecuencia 1HP, 
1800rpm. 

 Controle Numérico Vertimaq 

 PC Standard, Windows XP 

 Apalpador Eletrônico para conseguir a profundi-
dade exata de cada usinagem de dobradiça, tan-
to na porta como no marco. (uma vez que todas 
as portas apresentam uma curvatura na extre-
midade) 

 Software de desenho, GPLUS Lepton, permite 
desenhar trabalho sobre a face da porta, qual-
quer tido de dobradiça e fechadura, seja no inte-
rior ou exterior (blindada) 

 Ferramenta para desenho com ponta intercam-
biável, útil para usinagem de fechadura e dobra-
diças a partir de 14mm de largura (para diâme-
tros inferiores necessita de uma ferramenta es-
pecial) 

 Boca de aspiração de pó 

 Engraxe centralizado (bomba manual) 

 Pressor pneumático longitudinalmente rebatível, serva para prensar tanto as postas como os marcos. 

 Sistema de trabalho: A máquina usina um lado de cada vez, como as máquinas convencionais de usinagem 
de portas, porém de forma vertical. 

 Sistema exclusivo de rotação da porta: uma vez usinado as dobradiça, se rotaciona a porta manualmente 
em 5 segundos sem precisar retirar a porta da base, a porta permanece na posição vertical sobre a base 
giratória. 

 Tempo de usinagem de uma porta com três dobradiças e fechadura normal: 2 MINUTOS (incluir a colocação 
das dobradiças pelo operário enquanto a máquina usina a fechadura) 

 Tempo de instalação da máquina: ½ hora, a máquina é enviada com seu quadro elétrico conectado. Apenas 
se pluga na tomada e já esta funcionando. 

  
Aplicações: Usinagem de dobradiças e fechaduras. 
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