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“Usinagem de peças maiores, usando a máquina #30”

O lançamento do centro de usinagem S1000X1 prevê uma substituição 

nas áreas de usinagem convencionais das máquinas #30.

Continuando no espírito de alta produtividade esmagadora,

a máquina lançará um desafio para novas áreas de usinagem,

aumentando o nosso conceito de "Brother também neste processo".

Fotos mostram máquinas com um carregador de 21 ferramentas.

A expansão do alcance da máquina #30

1,000 500× 
Curso do 
   eixo Y

Curso do 
  eixo X

 

Especificações
básicas

Velocidade máx. do eixo （min
-1） 10,000 

10,000 alto torque  (opcional)

16,000  (opcional)

Cursos （mm） X 1,000 Y 500 Z 300

Eixo de contato duplo BT （BIG-PLUS）Opcional

Refrigeração através do fuso （CTS）

Tampa do cabeçote cilindro

Tampa da corrente de distribuiçãoCaixa de relé

Opcional

Capac. de armaz. de ferramentas （pcs.）14／21

Taxa de avanço rápido （m/min） X／Y／Z　50／50／56

Espaço físico necessário （mm） 2,410 × 2,442
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O aumento nos cursos dos eixos X e Y e expansão da área de usinagem permitiram a usinagem 

 
 

de grandes peças e a montagem de grandes dispositivos, que não eram possíveis nas 
máquinas convencionais #30.

Exemplo de montagem 1 Exemplo de montagem 2

Diâmetro da mesa rotatória： ø250
Tamanho da peça ： 830×264×135（mm）

Aparelho do tipo rotativo com um diâmetro de rotação 
de ø540 mm pode ser montado.

Fuso de rápida aceleração/desaceleração Controle de operação simultânea

O atraso na resposta foi reduzido para quase zero, aumentando a capacidade de resposta do servo-motor.  
Rosqueamento sincronizado de alta velocidade no nível mais rápido do mundo foi alcançado.

Comparado a um centro
de usinagem com a mesma 
área de usinagem, o 
controle de operação otimizado 
e de alta velocidade original da
Brother resulta em alta 
produtividade esmagadora.

Detalhes de usinagem
Rosqueamento M20
Velocidade periférica: 
　377 m/min

Material: Alumínio

Comparação de tempo de ciclo de rosqueamento

Tempo（s）

10 % menos

SPEEDIO

Modelo anterior

M/C geral S1000X1

＊ Dados retirados do programa de usinagem em execução criado pela Brother

M/C geral S1000X1

�  Programa que consiste principalmente
em perfuração e rosqueamento　

�  Programas que consistem principalmente
em faceamento e faceamento frontal　

ATC direto, sem paradas

� Servo-motor altamente responsivo

Cursos suficientes e tamanho da mesa

Cursos : 

X1,000   Y500

Tam. da área de trabalho:

X1,100   Y500

Capacidade máx. de carga:

Comparação do 
tempo de ciclo

Largura 1 ,100
500

X 1,000

Y 500

Largura do dispositivo 1,290 mm

540 mmφ 540 mm

Altura da coluna 250 mm

： 0.15s

：  1.4s
：  0.8s

Cavaco ー  Cacavo

Ferramentaー F e r r a m e n t a400kg

* Ao usar especificações de alto torque

Uma área de usinagem mais ampla e mais comprida já foi assegurada, permitindo a montagem de grandes dispositivos.

Colunas (opcionais) de 150 mm, 250 mm e 350 mm de altura estão disponíveis para atender às necessidades dos clientes.  

Possível montagem de grandes dispositivos

Alta velocidade e controle de operação otimizado

O uso de um motor de fuso de rápida aceleração/
desaceleração permite que o fuso inicie e pare num 
espaço de tempo extremamente curto.

Troca de ferramenta de alta velocidade foi alcançada por 
meio da otimização e aumento da velocidade de início/
parada do fuso, subida/descida do eixo Z e movimento 
do carregador

O tempo perdido foi reduzido ainda mais com a realização
da troca simultânea de ferramentas e posicionamento 
X/Y e dos eixos adicionais.

Tempo de início/parada 
do fuso

＊ Dados retirados do 
　programa de usinagem 
　em execução criado pela 

Brother

Ve
lo

ci
da

de
 d

o 
ei

xo
 （

m
in

-1
）

Aprox.

60 % menos
Aprox.

30 % menos
Aprox.

Área de usinagem
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Produtividade

Profundidade



：40 Nm

：18.9 kW

Detalhes de usinagem 

Chanframento usando especificações padrão
Detalhes de usinagem

Porta dupla com intertravamento. Isto proporciona uma 
abertura da porta de largura mais ampla, melhorando 
as capacidades de trabalho.

A melhor posição da mesa foi assegurada de modo que o 
operador pode realizar a mudança de configuração 
confortavelmente.

Alta rigidez alcançada através de uma avaliação da estrutura de nervura e 
expansão da largura da coluna em resposta a um aumento no curso do eixo Y.

Altamente rígida para suportar grandes dispositivos, obtidos através da expansão 
do sistema de guias e do uso de uma estrutura que suprime deflexão sobre toda 
a mesa.

Alta rigidez alcançada através de uma avaliação da estrutura de nervura e 
um aumento na distância entre as placas de base.

D          e       s          l          i           g         a         d          o Ligado

Coluna

Mesa

Base

Quantidade de corte:  150 cc/min
Material: aço carbono 
　（para faceamento frontal de ø6）

Furação de grandes furos usando 
especificações de alto torque
Detalhes de usinagem

Diâmetro do furo: ø40 mm
Material: aço carbono

Características 
do motor de fuso

Torque max.
（momentâneo）

Potência máx.

：92 Nm

：26.2 kW

Características 
do motor de fuso

Torque max.
（momentâneo）

Potência máx.

Modo BI de alta precisão : Look-ahead 30 blocks

Modo BII de alta precisão : Look-ahead 200  blocks

Modo B de alta precisão        Modo B  de alta precisão

Funções de suporte de usinagem

Equipado com as funções de suporte de usinagem, como 
a exibição de forma de onda do torque, modo de alta 
precisão, e compensação automática da dilatação térmica.

Teclas de atalho
Equipado com uma função de “atalho” de modo que 
você possa rapidamente abrir a tela que deseja 
visualizar

Interface USB

Além da transferência de arquivos de alta velocidade, 
os programas na memória USB podem ser executados 
diretamente ou os dados, como os dados medidos 
pela sonda de toque, podem ser transmitidos.

Capacidade do sistema
Padrão equipado com PLC. Os pontos de entrada e saída 
podem ser expandidos para até 1.024 pontos cada 
(opcional).

Unidade NCEstrutura altamente rígida

Motor de fuso de alta potência

Busca de alta precisão

Partes da área dorsal, como a base, a coluna e a mesa, foram especialmente projetadas através de análise numérica 
para garantir alta rigidez.

Especificações padrão
O torque na faixa de média e alta velocidade é elevado, permitindo 
usinagem de alta eficiência de alumínio, aço, etc.

Especificações de alto torque  （opcional）

O torque na faixa de baixa velocidade melhorou muito, permitindo a 
usinagem pesada ao mais alto nível entre as máquinas #30.

Usinagem tridimensional de alta velocidade e alta precisão foi 
alcançada pelo controle de usinagem tridimensional original 
da Brother com a função de 200-block look-ahead e a função de 
suavização de contorno.

A máquina é equipada com a nossa unidade NC original criada através do desenvolvimento integrado da 
máquina/controlador. A usabilidade foi melhorada, expandindo as funções de operação e manutenção e 
aumentando a capacidade do sistema.

Acessibilidade

：1,150 mm

Do chão para a 
superfície do topo 
da mesa ：

865 mm

Largura da abertura 
de porta

：226 mm
Da frente da máquina para 
frente da mesa
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Usabilidade Capacidades de usinagem



Ao realizar 
retrolavagem 

Para o fuso

Fluxo da 
refrigeração geral

Opcional

Padrão

Memória 

Memória 

500

100

Através da instalação de duas bombas de 
lavagem de cavacos para dobrar a taxa de fluxo, 
e do uso das coberturas telescópicas inclinadas 
para os eixos X/Y, as aparas são rapidamente 
descarregadas a partir da área de usinagem.

Cobertura telescópica inclinada 

Lavagem de cavacos 

Lavagem de ferramentas por
 pressão a ar    (opcional)

Bomba de baixo consumo de energiaLuz de trabalho do tipo LED (opcional) 

 SPEEDIO é uma máquina ambientalmente correta equipada com uma variedade de funções de economia de energia.
Desligamento automático da refrigeração            :   Desliga a bomba de refrigeração ao decorrer o tempo pré-estabelecido.
Modo de espera                                                              :   Desliga o servo-motor quando a máquina não é operada pelo tempo pré-estabelecido.
Desligamento automático da luz de trabalho      :   Desliga a luz de trabalho ao decorrer o tempo pré-estabelecido.
Desligamento automático da energia                     :   Desliga o equipamento no tempo pré-estabelecido.

M/C geral SPEEDIO

Um grande tanque de 200L está disponível.
（Foto: Tanque com CTS ）

Unidade de refrigeração

Aplica regularmente óleo ou graxa em todos os pontos de lubrificação 
nos três eixos.

Lubrificador de óleo automático / 
Lubrificador de graxa automático

Calços com 150 mm, 250 mm, e 350 mm 
de altura estão disponíveis para satisfazer 
as necessidades dos clientes. 

Calço de coluna  (150 mm, 250 mm, 350 mm）

Um cabo é fornecido para o gerador de 
pulso manual, tornando a instalação 
mais fácil.

Gerador de pulso manual

Unidade de refrigeração
 ①200L
 　Com lavagem de cavacos e válvula
 　Bomba : 250W x 3
 ②200L para CTS
 　Com lavagem de cavacos, CTS, e válvula
 　Bomba: 250W x 3 + 650W

Refrigeração através do fuso (CTS)
Cesta de malha para aparas
Lavagem da ferramenta (tipo por pressão a ar)

Detector de quebra de ferramenta (tipo toque) 

Lavagem de cavacos 
Pistola de lavagem

Tampa para o magazine  
Cobertura superior
Tampa lateral (tipo placa transparente)
RS232C (25 pinos) para caixa de controle
Placa de expansão de I/O (placa EXIO)

 ①Placa EXIO ＊2
 ②Placa EXIO adicional

Painel de comutador (6 furos, 10 furos)
Expansão da memória (aprox. 500 Mbytes)
Modo de alta precisão BII
(look-ahead 200 blocks,  suavização de contorno )
Comando submicron ＊1
Macro tipo interrupção

Processamento de alta velocidade ＊1
Deslocamento do dispositivo rotativo
Fieldbus ＊2

 ① CC-Link (Estação dispositivo remoto)

 ② PROFIBUS DP (escravo)

 ③ DeviceNet (escravo)

Software de programação PLC
 (Para Windows®  XP, Vista, and 7)

Unid. de válvula pela limpeza do dispositivo 

Sistema de retrolavagem (para CTS)
Lubrificador de óleo automático
Lubrificador de graxa automático
Luz de trabalho do tipo LED (1 ou 2 lâmpadas)

Luz indicadora (1, 2 ou 3 lâmpadas)
Porta automática (acionada por motor)

Barreira de luz
Cor especificada
Gerador de pulso manual
Cabo do eixo B (1 eixo, 2 eixos)
Potenciômetro de avanço do fuso
Calço de coluna (150 mm, 250 mm, 350 mm)

Especificações opcionais

A alta pressão de descarga impede que 
as aparas fiquem presas ao suporte.

Tampa superior 
(opcional)

from the machine room. Notifica os operadores das 
necessidades de manutenção, 
tais como a lubrificação.

Função de medição da resistência 
de isolamento do motor　 

Detecta falha de motor 
antecipadamente.

Função de aviso de manutenção

 Consumo de energia de um ciclo

Co
ns

um
o 

de
 en

er
gi

a (
kW

h/
cic

lo
)

80 % menos
Aprox.

＊ Dados retirados do programa de usinagem em execução criado pela Brother

＊ Lubrificação manual é necessária para o modelo de especificação padrão.

CTS de 1,5 MPa é ideal para perfuração profunda e usinagem de alta velocidade. 
O sistema de retrolavagem automaticamente lava o filtro para prevenir contra 
entupimento, permitindo uma operação contínua mais longa, sem a substituição 
do filtro.

Refrigeração através do fuso （CTS ）

＊ Consulte a Brother separadamente para CTS de 3,0 MPa.

Portas duplas com intertravamento, 
obtendo assim um funcionamento 
harmonioso.

Porta automática (acionada por motor)

Usinagem multiface é possível, através 
da adição de um ou dois eixos.

Cabo do eixo B (1 eixo, 2 eixos)
A memória pode ser expandida até 
500 Mbytes.

Expansão da memória

Windows® é uma marca comercial ou marca registrada 
da Microsoft Corporation nos Estados Unidos 
e/ou em outros países

 

＊Entre em contato com o seu revendedor Brother 
para obter mais detalhes.

＊1　Quando o comando submicron ou o processamento de alta velocidade é selecionado, a mudança para o programa 
de conversação é desativada.

　＊2　Quando o fieldbus é selecionado, a montagem da placa EXIO não pode ser selecionada.

7 8

Confiabilidade e desempenho ambiental

Alta confiabilidade

O desempenho de descarga de aparas foi melhorado, juntamente com a expansão da área de usinagem. Além disso, 
a máquina está equipada com uma variedade de funções, tais como a lavagem da ferramenta por pressão de ar, para 
melhorar a confiabilidade.

Alto desempenho ambiental

Além do baixo consumo de energia e de ar, a máquina está equipada com um sistema de regeneração de energia e uma 
variedade de funções de economia de energia, atingindo assim um alto desempenho ambiental.

Especificações opcionais



Especificações da Unidade NC 

ADC Ferro fundido                            Aço carbono 

Item S1000X1

Capacidade de Usinagem 
Perfuração 10,000min -1

16,000min -1

10,000min -1

16,000min -1

10,000min -1

16,000min -1

10,000min -1

alto torque

10,000min -1

alto torque

Rosqueamento

Faceamento 

Diâmetro da ferramenta mm 
(polegadas) x Alimentação mm 
(polegadas)/rev 

Diâmetro da ferramenta mm 
(polegadas) x Graduação mm 
(polegadas)

Quantidade de corte 
cm³/min (pol³/min):
Largura do corte mm (pol.) x 
Profund. do corte mm (pol.) x 
Taxa de alimentação mm/min 
(pol./min)

10,000min -1 alto torque

＊ Os dados são os dados atuais de teste da Brother

Formato do programa 

Funções NC padrão

Funções NC opcionais

● Absoluto / incrementais
Polegada / métrica● 

● Canto C / Canto R
Transformação de rotação● 

● 

  
  

Rosca sincronizada
Coord. da configuração do sist.● 

● Funcionamento a seco
Reinicialização● 

● Compensação de folga
Compensação de folga mecânica● 

● Sobreposição de avanço rápido
Sobreposição do avanço de corte● 

● Histórico do alarme (1.000 partes)
Registro de status● 

● Bloqueio da máquina
Computador remoto ● 

● 

  
  

PLC integrado
Medição da resistência do 
isolamento do motor

● 
　 
● Registro de operação

Modo de alta precisão AIII● 
● Medição do comprimento da ferram.

Gestão da vida útil da ferram. / ferram. sobres.● 
● Edição em segundo plano 

● Exibição gráfica
Subprograma● 

● Interpolação helicoidal / cônica
Filtro de lavagem da ferram. com 
detecção de entupimento do filtro

● 
　 
● Desligamento automático 

(função de economia de energia)　 
● Modo de espera desl. do servo-motor 

(função de economia de energia)　 
● Atraso de desl. da lavagem de cavacos 
● Desligamento autom. da refrigeração 

(função de economia de energia)　 
● Desl. autom. da luz de trabalho 

(função de economia de energia)　 
● Sistema de compensação da 

dilatação térmica II (eixos X, Y, Z)　 
● Função de retorno da rosca

Medição automática 
da peça 

● 
　 ＊1
● Exibição da forma de onda

Nível de operação● 
● Chave do sinal de entrada externa

Modo de alta precisão BI ● 
　 （look-ahead 30blocks）

（NC）
● Sistema expandido de coordenadas de peças

Escala ● 
● Imagem de espelho

Programação do menu● 
● Compensação do programa

Compensação do comprimento da ferramenta● 
● Compensação do cortador

Função macro● 
● Sistema de coordenada local

Posicionamento unidirecional● 
● Modo de operação em fita

（Conversação ）
● Programa de operação

Escala de programa ● 
● Seleção automática da ferramenta

Ajuste autom. das condições de corte● 
● Ajuste automático da compensação 

do comprimento da ferramenta　 
● Ajuste autom. da compensação do cortador
● Cálculo automático da entrada do 

número desconhecido　 
● Controle de pedido de usinagem

● Expansão da memória （  Aprox. 500 Mbytes ）
● Modo de alta precisão BII 
　 （look-ahead 200 blocks, suavização de contorno）
● Potenciômetro de avanço do fuso

（NC） ● Comando submicron   ＊2
 ● Macro tipo interrupção
 ● Deslocamento do dispositivo rotativo

Processamento de alta velocidade  ●  ＊3

D32（1.26） × 0.2 （0.008）

D24（0.94） × 0.2 （0.008）

＊1. O peso real da ferramenta difere, dependendo da configuração e do centro de gravidade. Os números mostrados aqui são para referência apenas.      ＊2. Saída do fuso do motor é diferente dependendo da velocidade do fuso.    ＊3. Medida 
em conformidade com as normas ISO e normas da Brother.      ＊4. Especificações Brother se aplicam aos pinos de tração para CTS.        ＊5. Medida de acordo com JIS B6336-9 e MAS011-1987.       ＊6. Aceleração deve ser ajustada para os eixos 
X e Y.    ＊7. Quando usando o modo de alta precisão B.          ＊8. Pressão do ar regular varia de acordo com as especificações da máquina, detalhes do programa de usinagem, ou uso de equipamentos periféricos. Ajuste a pressão mais elevada do 
que o valor recomendado.

　
　 　 　 　

　

CNC-C00

1,000（39.4）
500（19.7）
300（11.8）

180～480（7.1～18.9）
1,100  × 500 （43.3  × 19.7 ）

300［400 ＊6］（661［881 ＊6］）
10,000min     especificações-1 ： 10～10,000　16,000min     especificações-1 （opcional）： 16～16,000

10,000min    especificações de alto torque-1 （opcional）：10～10,000

Máx. 6,000

7/24 cônico No.30

Opcional

Opcional

50 × 50 × 56（1,969 × 1,969 × 2,205 ）
X, Y, Z ： 1～30,000（0.04 ～1,181） ＊7

MAS-BT30

MAS-P30T-2

14／21

250（9.8）
110（4.3）

3.0（ 6.6）／Ferram.〈PESO TOTAL DA FERRAM.： 25（55.1）para 14 ferram., 35（77.2）para 21 ferram.〉
Método de atalho aleatório 

0.8

1.4

1.2

10,000min     especificações-1 ： 10.1／6.7　16,000min      especificações-1 （opcional）： 7.4／4.9

10,000min     especificações de alto torque-1 （opcional）： 12.8／8.8

1.0（X,Y）, 2.0（Z）
AC V±10 ％、50/60Hz±1Hz

10,000min    especificações-1 ： 9.5   16,000min      especificações-1 （opcional）： 9.5

10,000min     especificações de alto torque-1 （opcional）： 10.4

0.4～0.6（valor recomendado: 0.5MPa ＊8）
45

2,532（99.7）
2,410×2442 ［2,692］（94.9×96.1 ［106.0］）

3,300（7,275）
0.006～0.020（0.00024 ～0.00079 ）

Menos de 0.004（0.00016 ）
　 2 portas

Manual de instruções (1 jogo), parafusos de fixação (4 peças), parafusos de nivelamento (4 peças), cobertura da máquina (porta manual)

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

CNC-C00

5 eixos（X,Y,Z, dois eixos adicionais ）
5 eixos（X,Y,Z,A,B ）
Linear : 4 eixos（X,Y,Z um eixo adicional ）
Circular : 2 eixos 　Helical/cônico: 3 eixos （X,Y,Z ）
0.001mm, 0.0001polegadas, 0.001 graus.

±9999.999mm,  ±999.9999 polegadas

12.1-polegadas LCD colorido

4,000（Capacidade total do programa e banco de dados）

Modelo CNC

Eixos de controle

Menor incremento de entrada

Dimensão máx. programável

Monitor

N° de programas registráveis

D28（1.1） × 0.15 （0.006）

D22（0.87） × 0.15 （0.006）

D25（0.98） × 0.1 （0.004）

D18（0.71） × 0.1 （0.004）

D40（1.57） × 0.2 （0.008）
D30（1.18） × 0.7 （0.03）

D34（1.34） × 0.15 （0.006）
D26（1.02） × 0.4 （0.02）

D30（1.18） × 0.15 （0.006）
D26（1.02） × 0.25 （0.01）

M27 × 3.0 （1-8UNC）

M39 × 4.0 （1 1/2-6UNC）

M22 × 2.5 （7/8-9UNC）

M24 × 3.0 （7/8-9UNC）

M33 × 3.5 （1 1/4-7UNC）

M18 × 2.5 （5/8-11UNC）

M16 × 2.0 （5/8-11UNC）

M27 × 3.0 （1-8UNC）

M14 × 2.0 （1/2-13UNC）

960 ： 100 × 3.2 × 3,000
（58.6 ： 3.94 × 0.13 × 118.1）

137 ： 40 × 6.0 × 573
（8.4 ： 1.57 × 0.24 × 22.6）

100 ： 40 × 5.2 × 484
（6.1 ： 1.57 × 0.2 × 19.1）

660 ： 100 × 2.2 × 3,000
（40.3 ： 3.94 × 0.09 × 118.1）

73 ： 40 × 3.2 × 573
（4.5 ： 1.57 × 0.13 × 22.6）

48 ： 40 × 2.5 × 484
（2.9 ： 1.57 × 0.1 × 19.1）

1,700 ： 100 × 5.7 × 3,000
（102.4  ： 3.94 × 0.22 × 118.1）

137 ： 40 × 6.0 × 573
（8.4 ： 1.57 × 0.24 × 22.6）

100 ： 40 × 5.2 × 484
（6.1 ： 1.57 × 0.2 × 19.1）

Unidade CNC

Acessórios padrão 

Porta dianteira

Mesa

Fuso 

Taxa de 
alimentação 

Motor elétrico 

Precisão ＊3

Unidade ATC 

Tempo de troca
de ferramenta 
＊5

Fonte de 
alimentação 

Dimensões 
de usinagem 

Cursos

mm（pol.）

mm（pol.）

mm（pol.）

mm（pol.）

mm（pol.）

kg（lbs）

min-1

min-1

m/min（pol./min）

mm/min（pol./min）

pcs.

mm（pol.）

mm（pol.）

kg（lbs）

seg.

seg.

seg.

kW

kW

kVA

MPa

L/min

mm（pol.）

mm（pol.）

kg（lbs）

mm（pol.）

mm（pol.）

Eixo X

Eixo Y 

Eixo Z 

Distância entre a topo da mesa e a extremidade do fuso 

Tamanho da área de trabalho     

Capacidade de carga máxima (carga uniforme)

Velocidade do fuso

Velocidade durante rosqueamento

Furo cônico 

Sist. de contato duplo BT （BIG-PLUS ）
Refrigeração através do Fuso （CTS）
Taxa transversal rápida （área XYZ）
Taxa de corte de alimentação    

Tipo haste da ferramenta

Tipo pino de tração ＊4

Capacidade de armazenagem da ferramenta                                 

Comprimento máx. da ferramenta        

Diâmetro máx. da ferramenta        

Peso máx. da ferramenta         ＊1

Método de seleção da ferramenta

Ferramenta a ferramenta 

Cavaco a cavaco 

Corte a corte 

Principal motor do fuso (10 min / contínuo)  ＊2

Motor de alimentação do eixo

Fonte de alimentação 

Capacidade de alimentação (contínua)

 Pressão de ar regular

Altura

Espaço necessário [com a porta da unidade de controle aberta]

Peso

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

＊1   Instrumento de medição precisa ser preparado pelos usuários.
＊2   Quando o comando submicron é usado, a mudança para o programa de conversação está 

desativada.
＊3   O tempo de processamento do bloco de minuto pode ser alterado. Como existem algumas 

restrições, entre em contato com seu distribuidor local para obter detalhes.
＊Funções listadas em (NC) e Conversação estão disponíveis somente para programas NC e 

programas de conversação, respectivamente.

Interpolação
Eixos controlados
simultaneamente 

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

Linguagem NC, conversação (alterada por 
parâmetro), conversação de programa de 
conversação para programa de linguagem NC 
disponível.  

Capacidade de memória 

Interface de memória USB, Ethernet,
RS232C（opcional）

Comunicação 
externa 

Posicionamento 

Fonte 
de ar
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Frente da máquina
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Faixa de modelo de montagem 

＊ Quando uma lavagem de cavacos (opcional) está instalada, a tubulação corre neste espaço.
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Garantir 700 mm (27,6 polegadas) entre máquinas como espaço de manutenção. 

mm（pol.)

Dimensões Externas 

Dimensões Externas e Capacidade de Usinagem Especificações de Usinagem e Especificações da Unidade NC

9 10

Fluxo exigido


