M140X1

Item
Unidade CNC

Cursos

Mesa

Fuso

Fuso giratório
Avanço rápido

Unidade ATC

Tempo de troca
ferramenta *5
Electric motor

Fonte de energia

Dimensões de
usinagem
Precisão *3

Velocidade do fuso
Velocidade durante rosqueamento
Furo cônico
Coolant Através do Fuso (CTS)
Velocidade máx. do fuso
Deslocamento rápido (área XYZ)
Velocidade de corte
Avanço rápido de indexação (A e C)
Cone
Tipo de prisioneiro de tração *4

Eixos de controle
Eixos
simultaneamente
controlados

5 〜 −95
360
D140 (D5.5)
Em conformidade com nariz de mesa n° 5 de ISO ISO702-4 (JISB6109-2)
40 (88.2)
0.32 (1093)
10〜10.000
MÁX. 6.000
7/24 cônico n° 30
Opcional
2.000
50 x 50 x 50 (1.969 x 1.969 x 1.969)
Eixo X, Y: 1 ~ 10.000 (0.04 ~ 394) eixo Z: 1 ~ 20.000 (0.04 ~ 787)
Eixo A 60 Eixo C 200
MAS-BT30
MAS-P30T-2
22
200 (7.9)
80 (3.1)

min-1

min-1
m/min(pol/min)
mm/min(pol/min)
min-1

Quantidade de ferramentas
Comprimento máx. ferramenta
Diâmetro máx. ferramenta
Peso máx. ferramenta *1

pcs.
mm ( pol)
mm ( pol)

3 (6.6)

kg ( lbs)

Método seleção ferramenta
Ferramenta a ferramenta
Cavaco a cavaco
Motor fuso principal (10min/continuo) *2

Método de corte aleatório
0.9
1.4
10.1／6.7
Eixo X, Y 1.0 Eixo Z 1.8 Eixo A 1.8
4.2
AC V±10％, 50/60Hz±1Hz
9.5
0.4 ~ 0.6 (valor recomendado: 0.5MPa) *6
130
2513 (98.9)

seg.
seg.
kW

Motor de avanço de eixo
Motor do fuso giratório
Alimentação
Capacidade de energia (contínua)
ForneciPressão Contínua
mento
Fluxo requerido
de ar
Altura
Espaço requerido do piso
Peso

kW
kW
kVA
MPa
L/min
mm ( pol)
mm ( pol)

1.280 x 3.641 (50.4 x 144.7) [incluindo esteira de cavaco]
2.370 (5.226)
0.006 ~ 0.020 (0.00024 ~ 0.00079) [X, Y, Z] 28 seg ou menos [A, C]
Menos de 0.004 (0.00016) [X, Y, Z] 16 seg ou menos [A, C]

kg (lbs)
mm ( pol)

Precisão do posicionamento de eixo bidirecional( ISO230-2:2006 )

Capacidade de repetição do posicionamento do eixo bidirecional( ISO230-2:2006 ) mm ( pol)

Manual de Instrução (1 conj.), parafusos de ancoragem (4 peças), parafusos de nivelamento (4 peças)

Especificações da unidade NC

Funções NC Padrão

CNC-C00

● Absoluta / incremental

5 eixos ( X,Y,Z,A,C)

● Polegada / Métrico

Posicionamento 5 eixos ( X,Y,Z,A,C)

Interpolação

● Canto C / Canto R

Linear : 4 axes (X,Y,Z,C)

Circular: 2 eixos helicoidal/cônico: 3 eixos (X, Y, Z)

Menor Incremento de Entrada 0.001 mm, 0.0001 pol, 0.001°

Max.programmable dimension ±9999.999 mm ±999.9999 pol

● Transformação rotacional
● Rosca sincronizada

12.1 pol. colorido LCD

Comunicação externa

Inter-faceamento de memória USB, Ethernet, RS232C 1 canal

● Reinício

Aprox. 100 Mbytes (capacidade total do programa e banco de dados)

N°de programas registráveis 4.000 (capacidade total do programa e banco de dados)
Formato do programa Linguagem NC *Idioma da conversa indisponível.

*Quando o tamanho do programa for maior que 2 Mbytes, a máquina trabalha com operação de memória estendida.
*Ethernet é uma marca registrada ou marca comercial registrada da XEROX nos Estados Unidos.

● Trava da máquina

● Modo reserva deslig. servomotor (função de economia de energia)

● Compensação do programa

● PLC embutido

● Atraso desligamento do chip shower

● Compensação do comprimento da ferramenta

● Deslig. automático do coolant (função de economia de energia) ● Compensação do cortador

● Computador remote

● Medição da resistência de isolamento do motor ● Deslig. automático luz de trabalho (função de economia de energia) ● Função macro
● Registro de operação

● Sistema de compensação de expansão de calor (eixos X, Y, Z)

● Sistema de coordenada local

● Medição do comprimento da ferramenta

● Função de retorno da rosca

● Posicionamento de um modo

● Medição automática da peça *1

● Configuração do sistema de coordenada ● Modo de alta precisão II
● Rodar em vazio

Display

Capacidade de memória

440 (17.3)
305 (12.0)

min-1

Acessório padrão

Modelo CNC

CNC-C00
200 (7.9)

mm ( pol)
Eixo X
mm ( ipol)
Eixo Y
mm ( pol)
Eixo Z
( °)
Eixo A
( °)
Eixo C
mm ( pol)
Tamanho da área de trabalho
Forma do topo da mesa
kg ( lbs)
Capacidade máx. Carregamento (carga uniforme)
kg・m2(lb・pol2)
Inércia máxima de carga da mesa

*1. O peso real da ferramenta difere
dependendo da configuração e centro
de gravidade. As figuras mostradas aqui
são para referência somente.
*2. A potência obtida do motor do fuso
difere dependendo da velocidade do
fuso.
*3. Medido em conformidade com
padrões ISO e padrões Brother.
*4. As especificações Brother se aplicam
aos prisioneiros de tração para CTS.
*5. Medido em conformidade com JIS
B6336-9 e MAS011-1987.
*6. A pressão regular do ar varia
dependendo das especificações da
máquina, detalhes do programa de
usinagem ou uso de equipamento
periférico.
Configure a pressão mais alto que o
valor recomendado.

● Compensação de recuo

● Gestão da vida da ferram. / ferram. sobressalente ● Display em forma de onda
● Edição em segundo plano

● Compensação de erro de inclinação ● Display gráﬁco
● Controle manual de deslocamento rápido ● Subprograma
● Controle manual de velocidade de corte
● Histórico de alarme (1.000 peças)
● Registro Startus

● Interpolação cônica / helicoidal

● Nível operacional

● Controle de velocidade periférica constante

● Chave de sinal de entrada externa

● Avanço conforme controle de revolução

● Sistema expandido de Coordenação de Peça

● Compensação da posição da ferramenta XYZ

● Escalonamento

● Compensação R do corte

● Filtro de lavagem de ferram. com detecção de entupimento de ﬁltro ● Imagem do espelho
● Deslig. automático (função de economia de energia)

● Operação no modo fita
（Função de giro）

● Programação do menu

Funções NC Opcionais
● Expansão da memória (aprox. 500 Mbytes)

● Controle manual do fuso ● Modo de alta precisão BII (Look-ahead 200 blocos, ajuste do caminho macio) ● Interrupção tipo macro
*1 Instrumento de medição precisa ser preparado pelos usuários.

Centros de Atendimento Avançados
Revendedores locais estão disponíveis para atendimento em seus respectivos mercados, além dos locais abaixo.

E. U. A.

Alemanha

Tailândia

BROTHER INTERNATIONAL CORP.
MACHINE TOOLS DIV. TECHNICAL CENTER
2200 North Stonington Avenue, Suite 270, Hoffman Estates,
IL 60169, E.U.A.
FONE:(1)224-653-8415 FAX:(1)224-653-8821

BROTHER INTERNATIONALE INDUSTRIEMASCHINEN GmbH
MACHINE TOOLS DIVISION FRANKFURT TECHNICAL CENTER
Hoechster Str.94, 65835 Liederbach, Alemanha
FONE:(49)69-977-6708-0 FAX:(49)69-977-6708-80

BROTHER COMMERCIAL THAILAND LTD.
MACHINE TOOLS TECHNICAL CENTER
1232 Rama 9 Road, Suanluang Sub-District, Suanluang District,
Bangkok 10250, Tailândia
FONE:(66)2-374-6447 FAX:(66)2-374-2706

Índia

China

China

BROTHER INTERNATIONAL ( INDIA ) PVT LTD.
BANGALORE TECHNICAL CENTER
Park Landing, Ground Floor, Municipal No.5AC-709, 2nd Block,
HRBR Extension,
Bangalore - 560 043 Karnataka, India
FONE:(91)80-6405-7999

BROTHER MACHINERY ( SHANGHAI ) LTD.
( MACHINE TOOLS DIV. ) SHANGHAI TECHNICAL CENTER
3F, Haiyi Commercial bldg. No.310 TianShan Road, ChangNing
District, Shanghai 200336, China
FONE:(86)21-3251-9837 FAX:(86)21-3251-9839

BROTHER MACHINERY ( SHANGHAI ) LTD.
DONGGUAN BRANCH ( MACHINE TOOLS DIV. )
DONGGUAN TECHNICAL CENTER
1F, No.45 North Road Lianfeng, Xianxi Village, Chang’an Town,
Dongguan,Guangdong Province, China
FONE:(86)769-2238-1505 FAX:(86)769-2238-1506

As especificações poderão estar sujeitas à alteração sem qualquer aviso.

Os números entre parênteses são os códigos dos países.

As informações neste catálogo são atuais de Agosto de 2013.
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Centro de Usinagem Compacto
TM

NOVO

M140

Nova Escolha para Integração de Processo

TM

“Desejo de alcançar uma produção mais eficiente”
Esta forte solicitação dos locais de produção tomou forma.
“Possibilitando uma máquina a realizar tanto o giro quanto a usinagem”
Baseado no conceito de integração de processo,
uma máquina de tarefas múltiplas foi desenvolvida para reforçar os locais de produção.

M140
Especificações básicas

Velocidade máx. do fuso (min-1)

10.000

Velocidade máx. do fuso de giro (min-1)

2.000

Valor de curso (X Y Z) (mm)

X 200 Y 440 Z 305

Valor e curso (A C) (°)

A 5 〜 −95 C 360

Quantidade de ferramentas (peças)
22
Deslocamento rápido (área X Y Z)(m/min) X 50 Y 50 Z 50
Avanço rápido de indexação (A C) (min-1) A 60 C 200

1

Espaço de piso requerido (mm)
Coolant através do fuso (CTS)

1.280 × 3.641
Opção

2
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M140

TM

M140

Máquina Inovadora que Incorpora o Giro

Maganize ATC recém desenvolvido

Trava do mergulhador duplo

Efeitos da Máquina de Tarefas Múltiplas do Tipo Produção em Massa

Integração de processos em uma máquina

Manuseio

Centro de
usinagem

Manuseio

Manuseio

● M140X1

Centro
de giro

● Centro de manuseio + centro de usinagem

● Centro de manuseio + centro de usinagem
Manuseio

As peças previamente usinadas usando um centro de giro e um centro de usinagem
agora podem ser usinadas em uma máquina com processos integrados de usinagem.
Isto reduz o tempo de manuseio entre as máquinas.

● M140X1
Manuseio

Usinagem

Uma trava do mergulhador duplo é usada para fixar a ferramenta de giro
no fuso da ferramenta, alcançado uma usinagem estável.

■ Exemplo da integração do processo
Usinagem com giro e de face múltipla podem
ser feitas por uma unidade de M140X1
(Peças automotivas)

Magazine ATC
recém-desenvolvido

Giro

Manuseio

A troca da ferramenta de alta velocidade é possível devido ao Maganize
ATC estar montado em torno da coluna. Até 22 ferramentas podem ser
armazenadas.

Trava do
mergulhador duplo

Face final - Giro
Diâmetro interno - Giro

Perfuração - Usinagem

Face final - Giro
Diâmetro interno - giro

Perfuração - Usinagem
Fabricação de rosca - Usinagem

Motor DD embutido
de alto desempenho

Unidade de indexação
de came de rolete

Faceamento - Usinagem

Faceamento - Usinagem

Faceamento - Usinagem

Perfuração - Usinagem

Perfuração - Usinagem

Vantagens
Motor DD embutido de alto desempenho

Unidade de indexação de came de rolete

A integração do processo de giro e processo de usinagem traz várias vantagens e
contribui para a usinagem de alta eficiência esperada pelos clientes.

Alto desempenho através
de um único preparo da placa

Redução do tempo de manuseio

Enquanto múltiplos processos podem
ser realizados através de uma única
preparação da placa, erros de acoplagem da peça podem ser eliminados,
melhorando a precisão da usinagem.

Enquanto o giro e a usinagem podem
ser realizados em uma máquina, não há
mudança de configuração entre as
máquinas.

O motor DD embutido de alta saída e alta velocidade recém-desenvolvido
produz um giro mais eficiente. A velocidade máxima é 2.000 min-1.

3

Um mecanismo de comando de rolete é usado para o eixo de inclinação
(eixo A). Enquanto a unidade de indexação estiver sem grampo, a indexação de alta velocidade e altamente precisa é possível.

Melhoria do equilíbrio da linha
Os processos de usinagem podem ser
divididos mais flexivelmente, melhorando o equilíbrio da linha.

Alta eficiência
de usinagem
4

TM

TM

M140

M140

Capacidades de Produtividade e Usinagem

Fuso de aceleração/desaceleração rápida
O fato de usar um motor de fuso de
aceleração/desaceleração rápida e
um controle servo de alta resposta
atinge partida mais rápida e parada
do fuso.

Tempo de partida / parada:

0.2 s

Operação simultânea

Troca de ferramenta

Posicionamento
de cada eixo

Tempo gasto é adicionalmente
reduzido pelo posicionamento
dos eixos X / Y / Z e eixos A/ C
simultaneamente com trocas de
ferramentas.

Rosqueamento sincronizada de alta velocidade

Troca de ferramenta de alta velocidade alcançada pelo controle ótimo
para partida/parada do fuso, eixo Z
para cima/para baixo e operação do
Maganize.

Controle de rosqueamento
sincronizada original possibilita
rosqueamento de alta precisão
no nível mais rápido no mundo.

Cavaco a cavaco:

Velocidade periférica:

Capacidades de usinagem

P
Peeççaass ddee pprroodduuççããoo eem
m m
maassssaa qquuee nneecceessssiittaam
m ddee ttoorr nneeaam
meennttoo ee ffrreessaam
meennttoo
Os processos podem ser integrados para produção em massa que sejam atualmente usinados usando um centro
de giro e centro de usinagem. Nossa máquina elimina qualquer desequilíbrio entre o ciclo de giro e ciclo de usinagem e melhora a precisão de usinagem através de uma única preparação de placa.

Redução no tempo
de não corte

Troca de velocidade de alta velocidade (ATC sem parada)

1.4 s

Peças Alvo

Corpo da bomba de óleo

Invólucro da bomba

Invólucro da turbine

Invólucro traseiro

Bloco do cilindro

Carcaça da Borboleta

Braçadeira

Pá VTC

Carcaça do Motor de Arranque

Invólucro dianteiro

Invólucro de engrenagem

Suporte do mancal

Invólucro da bomba

Tampa dianteira

Pistão

Comando

Pistão do motor

Carcaça EPS

Tampa da coluna

Alternador

377m/min

Enquanto o torque do fuso estiver alto na faixa de alta e baixa velocidade, a
máquina totalmente demonstra suas capacidades na usinagem de alta
velocidade, alta eficiência para alumínio ou aço.

Torque máx:

40 Nm Saída máx:18.9 kW
ADC
Perfuração

Diâmetro da
ferramenta mm (pol) x
avanço mm (pol)/rev

D 22 × 0.2

Rosqueamento

Diâmetro da
ferramenta mm (pol) x
inclinação mm (pol)

M22 × 2.5

* Valores medidos quando o eixo A estiver 90°, o eixo X está no centro de curso e o eixo Y está na extremidade do curso.

Capacidades de giro
A máquina fornece excelentes capacidades de giro devido ao fuso de giro de
alta saída e a trava dupla de mergulho para a ferramenta de giro. O tempo que
o fuso de giro leva para alcançar a velocidade máxima de 2.000 min-1 é 0.3
segundos ou menos, levando a uma redução no tempo de usinagem.

Torque máx.:

5

55 Nm Saída máx.: 8.7kW

6
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Busca da Operacionalidade

Confiabilidade 〜 Centro através da estrutura 〜

Busca da visibilidade e acessibilidade
Uma forma convexa é usada para a porta dianteira para melhorar a
acessibilidade quando a porta for aberta.

Largura de abertura
da porta

555 mm

O eixo A inclina-se para frente
para melhorar a visibilidade a
partir da frente da máquina.

Melhoria da Confiabilidade e Desempenho Ambiental

A mesa do fuso de giro está em uma posição onde o operador pode
mudar as peças confortavelmente em uma postura natural.

Considerando os cavacos gerados pelo giro, um centro através da estrutura é usado para que os cavacos sejam pegos
diretamente abaixo da mesa de fuso de giro para melhorar a eficiência de descarga.
Os cavacos são descarregados
de modo confiável via base
inclinada (Máx. 30°).

Da abertura dianteira
para o centro da mesa

490 mm

Do piso
à mesa

795 mm

● Esteira de cavaco (opcional)

● Lavagem da máquina (opcional)

● Chip shower (opcional)

Uma estrutura de dois passos (placa com dobradiça e
raspador) é usada, possibilitando uma descarga dos
cavacos em uma variedade de tamanhos e formas.

O borrifo poderoso remove os cavacos
grudados no suporte e mergulhador duplo.

Melhora o efeito da descarga de cavaco
pela orientação dos bocais conforme
desejado da seção superior da máquina.

Operacionalidade Avançada
Máquina equipada com o novo controlador CNC-C00, com melhoradas capacidades de processamento e funções.

Operabilidade

Funções de suporte de usinagem

Equipado com teclas de “atalho” para
rapidamente abrir a tela desejada e
“subpasta” para facilitar uma gestão de
programa além da inter-faceamento de
memória USB, programação de menu
e função de retorno de rosqueamento.

Equipado com funções de suporte de
usinagem, tais como gráfico de desempenho
de torque, modo de alta precisão e sistema
de compensação de expansão de calor.

Desempenho ambiental 〜 Baixo consumo de energia 〜
Baixo consumo de energia é alcançado usando um motor de fuso de alta eficiência e bomba de economia de energia e fornecimento de um sistema
de regeneração de energia e funções de economia de energia.

Teclas de atalho

Função de rede

Funções de manutenção

Os dados de programa de alta
capacidade podem ser transferidos via
Ethernet em alta velocidade. A simples
função de monitoria de produção
também está disponível, possibilitando
que você monitore o status da
máquina.

Equipado com medição de resistência de
isolamento, registro de operação e função
de aviso de manutenção.

■ Consumo de energia por peça

Aprox.15％ a menos

PC
Ethernet

Capacidade do sistema
Padrão equipado com PLC. Pontos de
entrada e saída podem ser estendidos até
1024 pontos cada (Opcional).

Luz de trabalho tipo LED (opcional)

Bomba de economia de energia

Uma máquina amiga da terra equipada com uma variedade de funções de economia de energia

Centro de giro
+
Centro de usinagem
( tela do monitor de produção)

7

M140X1

* Comparação do cálculo com base no tempo que leva
para produzir um alternador

Desligamento automático do coolant

Desliga a bomba quando o tempo de preset se esgota.

Modo de reserva

Desliga o servomotor quando a máquina não foi operada
durante o tempo de preset.

Desligamento automático da luz de trabalho Desliga a luz de trabalho quando o tempo preset passa.
Desligamento automático da energia

Desliga a energia no tempo preset.

8
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Especificações Opcionais

Dimensões Externas

Desenho do Contorno
28(1.1)

1280(50.4)
555(21.8)

68(2.7)

2410(94.9)

298
(11.7)

(Largura da abertura da porta)

28(1.1)
355
(14.0)

Alta pressão de descarga e taxa de fluxo
eficientemente removem os cavacos
acoplados ao suporte. Equipado com uma
função de advertência de entupimento de
filtro.

Um detector de quebra de ferramenta do
tipo interruptor de toque é usado.

1950(76.8)

Lâmpadas LED são usadas para
estender a vida da lâmpada e economizar
energia.

813(32.0)
233.5(9.2)

1000(39.4)

Detector de quebra de ferramenta (tipo toque)

(largura de abertura da porta lateral)

Lavagem da ferramenta (tipo auxiliado por ar)

787(31.0)

Luz de trabalho do tipo LED (1 ou 2 lâmpadas)

2160(85.0)

Permite a lubrificação automática dos
três eixos.
* O engraxamento manual é necessário
quando esta opção não for especificada.

1090(42.9)
(largura de abertura da porta lateral)

835(32.9)

Volante Eletrônico com um cabo facilita a
operação através da janela de manutenção.
* Eixo A não pode ser usado.

233.5(9.2)

(2.0〜2.4)

CTS 1.5 MPa usado para fuso BT.
* Favor consultar a Brother para uso do
CTS 3 MPa.

443
(17.4)

Nivelamento 50〜60

Lubrificador de graxa automático

739(29.1)
(Altura da mesa)

Volante Eletrônico

729(28.7) 1226(48.3)(Largura da abertura da porta)

Coolant Através do Fuso (CTS)

340
(13.4)

1310(51.6)

1403(55.2)

467(18.4)

Luz indicadora (1, 2 ou 3 lâmpadas)

Tampa lateral (tipo de placa transparente)

Porta automática (comandada por motor)

Lâmpadas LED são usadas. Não há
bulbos para queimar, tornando-o completamente livre de manutenção.

Luz externa é aproveitada, tornando o
interior da máquina mais iluminado,
melhorando a visibilidade.

Porta por acionamento automático, através
de motor que resulta em movimentos
suaves.

（0.0006）
2-D8(0.31) H7 +0.015
0

D.I. furo do centro do eixo A)

Centro de rotação eixo A

20.2
(0.8)

D1

(intervalo circunferencialmente igual)

0
D140(5.5) -0.012
（0.0005）
(D40(1.6))

Centro de rotação eixo C

D70(2.8)

12-M10P1.5

04
.8 (
4.1
3)

Detalhes da mesa

Especificações Opcionais
● Unidade de coolant

● Luz indicadora (1, 2 ou 3 lâmpadas)

● RS232C (25 pinos) para caixa de controle

● Coolant Através do Fuso (CTS)

● Cor especificada

● Modo B II alta expansão (Como a função

①Esteira de cavaco de dois passos

● Lavagem da ferramenta (tipo auxiliado por)

● Detector de quebra de ferramentas (tipo toque)
● Chip shower

● Arma de limpeza

● Válvula para lavagem de dispositivo
● Lubrificador de graxa automático

● Luz de trabalho tipo LED (1 ou 2 lâmpadas)

● Porta automática (comandada por motor)
● Volante Eletrônico

● Controle manual do fuso
● Tampa da garra

● Tampa lateral (tipo placa transparente)
● Porta lateral (com janela transparente,
lado direito somente)
● Painel de interruptor (6 buracos, 10 buracos)

● Expansão da memória (aprox. 500 Mbytes)
look-ahead de 200 blocos e funções de
ajuste de contornos)
● Placa de expansão I/O (placa EXIO)
①Conjunto de placa EXIO

②Conjunto de placa EXIO adicional

● Macro tipo interrupção

● Fieldbus

①CC-Link (estação de dispositivo remota)
②PROFIBUS DP (escravo)
③DeviceNet (escravo)

● Software de programação PLC
(para Windows® XP, Vista, e 7)
Windows® é uma marca comercial ou marca comercial
registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos
e/ou outros países.
* Favor entrar em contato com um revendedor Brother
para detalhes.

mm (pol)
Garanta 700 mm (27.6 pol) entre as máquinas como espaço de manutenção.
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