
Principais Características

 ideais para operações de furar, alargar e facear (de topo);

 de design compacto (dimensões reduzidas) e robustas;

 fácil instalação utilizando os suportes de fixação standard;

 facilidade de incorporação em máquinas ou em processos existentes;

 apenas um sinal elétrico é necessário para realizar ciclo completo;

 avanço rápido de aproximação e avanço lento de corte reguláveis;

 versões com avanço do mangote;

 acionamento pneumático ou hidráulico;

 possibilidade de montagem de cabeçotes multifusos;

 montagem com rolamentos radiais de precisão ou de contato angular;

 motores com potência de  0,25 kW a 6,6 kW;

 força de avanço de 680 N a 20.670 N;

 transmissão por polias e correia sincronizadas;

 fins-de-curso elétricos e top mecânico de precisão em final de curso;

 motores com proteção IP55 de alto rendimento;

 possibilidade de uso de inversor de frequência para variação da rotação;

 ampla gama de mandris, porta-pinças e adaptadores reguláveis;

 sistema de avanço intermitente (PICA-PAU) para furação profunda (profundidade > 4 x diâmetro da        
broca);

 sistema de avanço rápido-lento-rápido-lento (função skip) para furação de tubos;

 possibilidade de furação térmica por escoamento (flowdrill) - vide pgs 18 e 19

Automatic drilling unit F7/80
Three tool holder options:
- ER16 DIN 6499, Jacobs 6, DIN 55058 ø16mm.
- Multispindle heads can be attached to the quill
ø 40mm.
- The unit is equipped with a three phase electric motor
and have an integrated pneumatic feed.
The controlled feed is made by a hydraulic brake
cylinder.
- Direct mounting with 8mm keyway for positioning.
Vertical or angular positioning is possible using the
universal support SU-74
- More safety - All moving parts are protected
Options: multispindle heads, peck feed for deep hole
drilling.
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TECHNICAL DATA
Model

Drilling capacity

Concentricity

Total stroke

Feed stroke

Working pressure

Thrust

RPM range

Motor voltage

Motor power

Weight

F7 / 80

ø 9 / 32” (7 mm)

0.01 mm

3.15” (80 mm)

1” - 2” (25 - 50 mm)

90 - 100 PSI

735 N a 90 PSI

680 - 8600 RPM

220 / 380 / 440 V

0,55 kw à 0,75 kw

16 Kg

FEATURES
ER16 Collet - Capacity 1 to 10mm

Toolholder DIN55058 ø16mm

Jacobs 6 

Three phase motor

Poly-V Belt and Pulleys

Orientable transmission - 4 x 90°

Hydraulic brake cylinder

Front and Rear limit inductive sensors

Mechanical stop for total stroke

Push-on air connection ø6mm

Hard chrome plated quill

Aluminum body / quill guide

Cast iron body / quill guide

Self-feed Drill Unit
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