
 

 

 

 

 

Para maquinagem de rotação de extrema precisão no local (totalmente gerida pelo controlador 

CNC), sobre superfícies cilíndricas ortogonais externas, em extremidades de superfícies 

tubulares fixas, estáticas ou impossíveis de submeter a rotação. 

 

 IMTERPOLAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS – CURVAS OU RECTILÍNEAS.  

 ROSCAS STRANDAD OU CÓNICAS. 

 RETIFICAÇÕES RECTAS OU CURVAS. 

 RANHURAS CILÍNDRICAS MULTINÍVEL. 

Série 

Torno Orbital Portátil CNC Completo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Características Técnicas Gerais 
Percurso Radial (X) mm 50 

Percurso Axial (Z) mm 100 

Diâmetro da Máquina mm 200  

3 graus de libertação  (X – Z – S) 

2 eixos  (X – Z) 

CNC Completo   

Velocidade Máxima de Rotação (S) (Rpm) 210 

Sistema de deslizamento axial 
passo-a-passo 

 (0.0018º/passo) 
Recirculação de esferas 
16000 passos/mm 

Sistema de deslizamento axial 
passo-a-passo 

 (0.0018º/passo) 
Recirculação de esferas 
Ris. 333 passos/mm 

Torque máximo na rotação da cabeça Nm 3000 – Nominal 65 Nm 

 

Modo de Aplicação 

A Top 200 pode ser útil em todos os sectores tecnológicos e plantas industriais, onde existem elementos 

fixos e imóveis e estruturas tubulares de todos os tipos, que devem ser reparadas, acopoladas e/ou 

modificadas em espaços de trabalho reduzidos ou perigosos. 

Por exemplo, é possível efectuar: perfis e/ou bordas de acabamentos nos quais devem ser inseridos ligações 

particulares. Criação de ranhuras multinível para dispositivos de conexão. Maqinagens de fiamento para 

componentes de precisão (líquidos e gases) de variadas tipologias. 

As imagens mostram claramente a inovação importante 

que a Top 200 apresenta nos sectores tecnológicos e 

industriais. A Top 200 garante soluções simples, 

imediatas, precisas e confiáveis diractamente no local, 

eliminando os tradicionais e obsoletos critérios e métodos 

de intervenção. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vantagens 

Sistema WIZARD 

Suporte de Bloqueio Autocentrado 

Portátil: garante uma notável poupança de tempo e redução 

dos custos de execução dos trabalhos. 

Orbital: na Top 200 o movimento de corte é gerado pela 

rotação da cabeça da máquina-ferramenta. 

Fixação e Autocentração: a máquina é fixada e vinculada à 

superfície tubular, através de um sistema autocentrante em 

expansão, especificamente estudado. 

A SIR MECCANICA criou um sistema simples e inovador que elimina a programação em código simplificando, 

em grande parte, a gestão por parte de operadores com pouca experiência em CNC. 

 Óptimos resultados; 

 Simples e rápida; 

 Máxima rentabilidade e elevadas 

prestações; 

 Simulação gráfica de maquinagem; 

 Ecrã táctil de 15”; 

 Poupança de tempo acima dos 60%. 

O bloco de suporte autocentrado, fixado na cavidade do 

tubo a mecanizar, através do bloqueio de um elemento que, 

graças aos acoplamentos cónicos, é expandido até aderir 

firme e completamente. Este bloqueio actua como um 

suporte para a máquina, através do qual o elemento de 

corte se move e tactua. O suporte autocentrado pode ser 

trocado com base nas exigências diametrais.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Técnicas Gerais 
Percurso Radial (X) mm 80 

Percurso Axial (Z) mm 200 

Diâmetro da Máquina mm Máx. 400  

3 graus de libertação  (X – Z – S) 

2 eixos  (X – Z) 

CNC Completo   

Velocidade Máxima de Rotação (S) (Rpm) 95 

Sistema de deslizamento axial 
passo-a-passo 

 (0.36º/passo) 
Recirculação de esferas 
Ris. 400 passos/mm 

Sistema de deslizamento axial 
passo-a-passo 

 (0.36º/passo) 
Recirculação de esferas 
Ris. 10000 passos/mm 

Torque máximo na rotação da cabeça Nm 230 – Nominal 1000 Nm 

 

Modo de Aplicação 

A Top 400 pode ser útil em todos os sectores tecnológicos e plantas industriais, onde existem elementos 

fixos e imóveis e estruturas tubulares de todos os tipos, que devem ser reparadas, acopoladas e/ou 

modificadas em espaços de trabalho reduzidos ou perigosos. 

Por exemplo, é possível efectuar:  

 Perfis e/ou bordas de acabamentos nos quais devem ser inseridos ligações particulares.  

 Criação de ranhuras multinível para dispositivos de conexão.  

 Maqinagens de fiamento para componentes de precisão (líquidos e gases) de variadas tipologias. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

L.W.K. Long Workpieces Kit 

 Acessórios para máquina série Top; 

 Permite realizar todas as operações de torneamento 

previstas na Serie Top, prolongada ao longo de 

distâncias consideráveis na fixação da máquina (para 

começar); 

 Fácil de manusear e rápida de instalar; 

 Pode ser ajustada para diferentes faixas de 

diâmetros e projeções. 

 

ANTI-VIBRAÇÃO: 

Equipado com suporte giratório em massa anti-vibração 

para acabamento excelente. 

 

PERSONALIZAÇÃO: 

Pode ser dimensionada e feita a mistura de acordo com as 

necessidades requeridas. 

SCH – Sociedade de Comércio de Soldadura Helvética, Lda.  Tel: 212 077 263 

Parque Industrial da Quimiparque, Rua 22 – Nº 3   Fax: 212 077 265 

2831-904 Barreiro  Apartado 5144    Email: sch@sch.pt 

 


