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SX-2200
Fresadora de sede de válvula

- A Fresadora de Sede de Válvulas SX-2200, é uma máquina projetada para atender 
as novas exigências do mercado em usinagem e sede de válvulas de cabeçotes.
- A SX--2200, vem equipada com um sistema de cabeçote flutuante sobre
colchão de ar que proporciona uma centragem rápida e precisa 
sobre a esfera do mandril fresador, o qual permite uma inclinação 
de 15º em ambas as direções.
- Para teste de vedação da válvula, a SX-2200, possui um sistema de 
medição de vácuo, preciso e confiável.
- Outro destaque é o ficador do cabeçote, que assegura uma 
fixação simples e rápida para todos os tipos de cabeçotes, 
sejam eles em grau ou não.
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Regulagem do avanço do canhão, permite que o operador
ajuste o fim de curso de usinagem de forma suave, fácil e
precisa, através de dispositivo limitador com relógio centesimal,
uniformizado a altura final em todas as sedes.

Permite movimentar transversalmente o cabeçote da máquina 
para centragem sem a necessidade de reposicionar a peça a ser
usinada.

Permite fixar desde pequenos cabeçotes até os maiores. Possui 2 (Dois) cavaletes fixos com duas alturas para 
cabeçotes retos e ajustáveis para cabeçotes em ângulo. O ajuste é extremamente fácil e preciso.
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Conjunto de pilotos que proporciona a usinagem de uma ampla gama de cabeçotes.

800kg

1200mm
50mm

190mm
95mm

360 Graus
1200mm

1cv 4 pólos 220/380 volts 60Hz

6 Bar

25 á 350 RPM
80mm

2300mm
2150mm
750mm

Comprimento máximo de usinagem (cabeçote)

Acessórios


