
 

  

 

 

 

A SOLUÇÃO IDEAL PARA TRABALHOS DE MANDRILAGEM E REALINHAMENTO 

DE GRANDES DIÂMETROS E SOBRE GRANDES COMPRIMENTOS 

MANDRILADORA PORTÁTIL COM EIXO FIXO 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Técnicas Gerais RSX9 800 
Diâmetro do eixo fixo central mm 180 

Longitude do eixo fixo central mm 6000 

Diâmetro de mandrilagem mm 500 – 800  

Sistema de rotação independente  CC Norma CE 
monitorizado 

Sistema independente de movimento axial  CC Norma CE 
monitorizado 

Torque máximo de rotação  1800 Nm 

Velocidade máxima de avanço mm/min 200 

Velocidade máxima de rotação rpm 55 

Características Técnicas Gerais RSX9 1200 
Diâmetro do eixo fixo central mm 180 

Longitude do eixo fixo central Mm 6000 

Diâmetro de mandrilagem mm 700 - 1200 

Sistema de rotação independente  CC Norma CE 
monitorizado 

Sistema independente de movimento axial  CC Norma CE 
monitorizado 

Torque máximo de rotação  5000 Nm 

Velocidade máxima de avanço mm/min 200 

Velocidade máxima de rotação rpm 30 

 

RSX9 

A SOLUÇÃO IDEAL PARA TRABALHOS DE MANDRILAGEM E REALINHAMENTO DE GRANDES 

DIÂMETROS E GRANDES COMPRIMENTOS 

Máquina de remoção de metais, concebida essencialmente para alinhamentos e realinhamentos axiais, de 

grandes superfícies com cavidades cilíndricas de tipo axial/simétrico, desenvolvidas principalmente no 

comprimento, inacessíveis e/ou impossíveis de gerir pelas máquinas-ferramentas convencionais. 

Criada para realizar trabalhos “no local”; substituindo as impossibilidades e dificuldades de natureza 

económica/logística de transportar essas superfícies e respectivas conexões estruturais da sua localização. 

A RSX9 é adequada, devido à sua solidez e precisão mecânica, para diferentes aplicações de torneamento 

de superfícies cilíndricas internas de desbaste e acabamento. 

Através dos acessórios adequados permite a retificação e faceamento das camadas superiores. 

Está equipada com teclas de atalho para racionalizar os tempos de maquinagem e um sitema de segurança 

anti-bloqueio que, na eventualidade de anomalias, coloca a posição da transmissão em ponto-morto 

recuperando rapidamente a funcionalidade da máquina na cavidade de trabalho. 

Todo o sistema de maquinagem é comandado electrónicamente através de diferentes transdutores, que 

permitem uma monitorização e ajuste contínuo dos parâmetros de corte e respectivo avanço. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kit para faceamento com alimentação 

motorizada. 

Maquinagem de molde com comprimento de 

5600mm e diâmetro de 600mm. 

Suporte autocentrado com expansão 

pneumática. 

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 

 


