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Retificação de virabrequins com a retificadora de rebolo convencional

RETIFICAÇÃO SIMPLES E PRECISA DE FLANGE E ESPIGA

A THYSSENKRUPP Crankshaft Company em Danville, EUA, usa a retificadora de rebolo convencional NUMERIKA para a 
retificação de virabrequins. A NUMERIKA opera em três turnos, sete dias por semana. A retificadora cilíndrica externa 
confiável da ZEMA é usada para retificar flanges e espiga.

A retificadora cilíndrica NUMERIKA atende de forma confiável 
os requisitos para a produção em série de virabrequins na 
THYSSENKRUPP. A base da máquina com rigidez à torção, guias 
hidrostáticas e cabeçotes de retificação montados hidrostaticamente 
garantem resultados de retificação perfeitos. O comando numerico 
de facil utilização disponibiliza as máscaras de entrada necessárias 
para a retificação com rebolo convencional.
A THYSSENKRUPP Forged Technologies opera em 17 localidades em 8 
países diferentes em todo o mundo e é parte da THYSSENKRUPP AG 
com sede em Essen. Em seus 21 anos na THYSSENKRUPP, o gerente 
de processo José Fernando Dias de Moraes participou ativamente 
em vários projetos de retificação em várias plantas de produção da 
empresa em todo o mundo. As suas experiências com a Zema Zselics 
Ltda. foram muito positivas e valiosas ao longo de toda a sua carreira.
O brasileiro Dias de Moraes está trabalhando na unidade de 
Danville há 4 anos. Junto com outros seis engenheiros que 
fazem parte de sua equipe, ele é responsável por quatro linhas 
de produção. A NUMERIKA GH 1500 retifica virabrequins em 
operação de três turnos, sete dias por semana. A linha, que fabrica 
principalmente virabrequins para caminhões e máquinas pesadas 
para o mundo todo, será expandida este ano por mais uma  
NUMERIKA GH 1500.

"Com a NUMERIKA, substituímos uma máquina da linha de produção 
porque a máquina usada anteriormente não era mais confiável o 
suficiente. Além disto, a NUMERIKA é mais precisa e sua operação 
é mais simples. Já havíamos realizado vários projetos em conjunto 
em outras unidades da THYSSENKRUPP. O preço e o serviço são 
simplesmente vantajosos. Você sempre pode contar com a equipe 
da ZEMA e da JUNKER – algo assim gera confiança", explica ele.
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Usinagem de virabrequins
Na usinagem de virabrequins, a flange e a espiga são retificados 
com precisão. (Fonte: ZEMA)

ZEMA Numerika GH 1500
A ZEMA Numerika GH 1500 é particularmente adequada para lotes 
de produção médios e grandes. (Fonte: ZEMA)

Versátil, robusta, durável
A largura do rebolo é de 150 mm, comprimento da peça de 
1500 mm, é possível usinar peças com peso de até 250 kg e com 
diâmetro de 450 mm. (Fonte: JUNKER) 

Vídeo: Versátil, robusta, durável
Conceitos de soluções versáteis para retificação cilíndrica externa com tempos de ciclo curtos são disponibilizados para os clientes.  
(Fonte: ZEMA)



© JUNKER Group

Como proprietárias de todos os direitos irrestritos das imagens listadas, concedemos à sua revista os direitos de uso dentro do escopo do artigo previsto.
Isto também se aplica às variantes destas imagens em resolução para impressão, bem como ao uso em impressão e online

O Grupo JUNKER

O Grupo JUNKER, com sede em Nordrach, Alemanha, é líder mundial na fabricação de 
retificadoras de CBN de alta velocidade. Quase 1.500 colaboradores em todo o mundo 
garantem a liderança tecnológica da empresa. Todas as renomadas fabricantes de 
veículos e seus fornecedores, bem como fabricantes de ferramentas e outras indústrias, 
confiam nos conceitos inovadores de retificação da JUNKER. Seja para produção em série 
ou de pequenos lotes: as retificadoras JUNKER trabalham com precisão, economia e 
confiabilidade.

Além da Erwin JUNKER Maschinenfabrik, a LTA Lufttechnik GmbH e a Zema Zselics Ltda. 
também fazem parte do Grupo JUNKER. A LTA Lufttechnik GmbH fabrica filtros de ar e 
sistemas de proteção contra incêndio para o comércio e a indústria. A ZEMA fortalece o 
grupo como especialista em retificação com corindo.
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