
 

 

 

 

CNC HÄRNNETT MD. TRACK 2 CABEÇOTES 

3100 x 1300 mm 

 

 

 

 

 

 

 

A fresadora é fornecida com CNC (Controle Numérico Computadorizado) e representa uma 

opção ideal para que pequenas e médias empresas tenham acesso à fabricação de 

computadores, com um investimento reduzido, mas sem sacrificar a qualidade dessa 

tecnologia que era reservada para grandes empresas de transformação e fabricação. 

A máquina é equipada com 3 rolos de carga lateral para facilitar o deslizamento sobre a mesa 

e empurrador automático de descarga de peças com sistema de limpeza da mesa automático. 

Todo este equipamento constitui um verdadeiro conforto para o operador.  

Ideal para o setor de fabricação de móveis em geral, cozinhas, banheiros, quartos, todos os 

tipos de móveis especiais construídos com painéis de madeira MDF, etc. Rotulagem e 

processamento de aglomerados, plásticos, madeira e seus derivados, bem como metais não 

ferrosos, como alumínio,  e mármore, pedra, granito. Fabricação de placards luminosos, peças 

de madeira, portas de painel, marcações, entalhes e carpintarias. Para trabalhar / moldar novos 

materiais, como painéis de composição fenólica e alumínio compactos.  

 

 

 

 



 

ACABADOS 

NESTING: 

               

 

 

 
          

 

                  

 

 

  



 

 

MDF: 

 

                       

 

PLÁSTICOS: 

         

 

METACRILATO: 

             

 

ALUMINIO: 

          

 

 

 

 

 



 

BRONZE: 

          

 

 

DESCRIÇÃO GERAL 

 

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS E EIXOS DA 

MÁQUINA. 
Os materiais utilizados para fabricar a estrutura da máquina são feitos de 

grande seção de aço eletrosoldado e estabilizado com tratamento anti-torção 

por imersão em alta temperatura. 

Seu principal objetivo é absorver adequadamente os esforços causados pela 

fresagem e eliminar as vibrações. 

Com estrutura de ponte (eixo Y) muito rígida e de alta precisão.  

Desloca-se na direção longitudinal (eixo X) ao longo da estrutura da máquina. 

Velocidade máxima de deslocamento do eixo: 15 m / min 

Unidades de trabalho montadas em uma robusta ponte de suporte duplo do tipo Gantry, que 

proporcionam um deslizamento suave com o mínimo de esforço para os materiais, garantindo 

uma longa vida útil da máquina com desempenho total.  

 

 

 

 



 

Características mecânicas: 

Eixos acionados por 4 motores de translação semiautomática, um para o eixo Z, outro para 

motores Y e 2 para o eixo X (eixo longo) em ambos os lados da ponte, acoplados  a 

transmissões mecânicas, que proporcionam ao maquinário grande precisão e precisão 

velocidade aceitável. 

- Transmissão dos eixos X e Y: engrenagens retas e pinhões de precisão.  

- Transmissão do eixo Z: parafuso da esfera. 

- Deslocamento dos eixos em patins e trilhos prismáticos de precisão, o que fornece uma 

orientação compacta e precisa com alta capacidade de carga e rigidez.  

 

Parafusos de esfera: O parafuso de esfera é um conjunto de acionamento que possui esferas 

como elementos rolantes. Isso permite a conversão do movimento de rotação para translação e 

vice-versa. 

* Operação uniforme através do princípio de recirculação interna. 

* Alta capacidade de carga axial. 

* Grande rigidez e alto desempenho. 

* Alta precisão de movimento e posicionamento. 

* Alta dinâmica. 

*Longa duração. 

* Fricção, vibração e desgaste mínimo. 

         

               Pinhão de cremalheira helicoidal              Parafuso de esfera 

  



 

 

 

GUIAS LINEARES DE ALTA PRECISÃO DE HIWIN 

Aço temperado e retificado nos caminhos de rolamento das 

esferas com pré-carga. Equipado com um revestimento de 

borracha duplo para evitar a infiltração de poeira. As guias são 

parafusadas na estrutura da máquina por meio de parafusos 

de aço carbono de alta qualidade. A operação de aparafusamento é realizada por meio de uma 

chave dinamométrica. 

 

Guias lineares permitem um tipo de movimento que utiliza elementos rolantes, como esferas ou 

rolos. Usando a recirculação desses elementos entre o trilho e os patins, as guias lineares 

podem atingir um alto nível de precisão em suas viagens. Comparados aos sistemas 

tradicionais, as guias de recirculação de esferas e rolos têm apenas um coeficiente de atrito de 

1/50. Devido à configuração do arco circular de quatro linhas, as guias lineares podem suportar 

cargas nas direções radial, radial inversa e lateral. Com esses recursos, as guias lineares 

melhoram bastante a precisão do movimento, especialmente quando os eixos de recirculação 

de esferas também são usados na aplicação. 

 

 

  



 

 

 

 

CABEÇA DE MOAGEM. 

O MOTOR DE FRESAMENTO TEM UMA POTÊNCIA DE 4,5 KW (6 HP) 

Padrão na cabeça, para que a moldagem possa ser usada com várias ferramentas diferentes 

no mesmo material e sem a necessidade de troca manual de ferramentas.  

- Potência de cada motor: 4,5 KW (6 CV) Trifásico. 

- Velocidade máxima de deslocamento: 20.000 mm / min 

- Velocidade máxima de trabalho: 15.000 mm / min 

- Velocidade do eixo 18.000R: P: M: 

 pinça de ferramentas Ø 6 e 12 mm ER 32 

SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE PEÇAS 

Braçadeira para sistema de vácuo e peças 

 

 

 

 

Sensor de medição da ferramenta 

Inversor de frequência Delta 5.5KW 

A série DELTA VFD-B de alto desempenho. Eles são fabricados adotando componentes, 

materiais de alta qualidade e incorporando tecnologia de microprocessador.  



 

 

MESA DE CAMADA DUPLA 

A mesa é composta por uma mistura de resinas e polímeros, um material muito resistente ao 

desgaste, com um acabamento superficial muito fino que facilita o posicionamento das peças 

deslizando. Mesa de dupla camada para uma melhor distribuição do sistema de vácuo.  

A mesa é fixa diretamente na bancada da máquina, o que proporciona grande rigidez e 

precisão à máquina e oferece uma altura em relação ao solo, ideal para carregar e descarregar 

as peças. 

A superfície da mesa é ranhurada, formando grades. A 

versatilidade que nos oferece este tipo de mesa 

permite adaptar facilmente os diferentes formatos das 

peças a serem moldadas com o selo de borracha. 

Três áreas de trabalho independentes ativadas pelas 

teclas de abertura e fechamento, equipadas com as 

respetivas tomadas de vácuo. 

Possui uma área de trabalho de: 

• eixo Y 3.100 mm 

• eixo X: 1.300 mm 

• eixo Z: 200 mm 

 

BOMBA DE VÁCUO VORTEX 

Bomba de vácuo Hélice rotativa de 480m³ / h 7,5 KW para a geração de 

grande fluxo de vácuo. 

O design a seco e sem contato interno, tornam a bomba ideal para 

qualquer tipo de aplicação em que haja presença de poeira específica.  

As peças sujeitas a desgaste são separadas da câmara de bombeamento, aumentando assim 

a vida útil da bomba. Livre de manutenção 

Duas hastes sem contato prendem um volume de ar na entrada e o conduzem à saída, onde é 

comprimido e descarregado. 

SEGURANÇA 

As técnicas de segurança aplicadas às máquinas garantem manter os perigos para as pessoas 

e instalações no nível mais baixo possível, sem impor restrições desnecessárias à produção. 

As proteções de segurança instaladas nas máquinas estão em conformidade com a diretiva CE 

sobre segurança de máquinas. 



 

Proteções de segurança de acordo com C.E. Sobre segurança de máquinas.  

 

 

SISTEMA ELÉTRICO 

CARACTERÍSTICAS DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA: 

Tensão de alimentação padrão: 380 V 

Frequência padrão: 50 HZ 

Frequência opcional: 60 HZ 

 

A instalação do cliente deve ser fornecida com uma chave diferencial  

classe A, super imunizada e seletiva. 

 

ARMÁRIO ELÉTRICO. 

O quadro elétrico possui um grau de proteção IP55 contra a penetração de poeira e contra a 

projeção da pressão da água em todas as direções. O gabinete é um módulo independente da 

máquina. 

No quadro elétrico, encontramos o equipamento de manobra e proteção, bem como todos os 

dispositivos de transformação de energia necessários para a máquina operar.  

Todos eles estão perfeitamente protegidos contra contatos elétricos 

diretos indiretos. 

GERENCIAMENTO DE TEMPERATURA DO GABINETE 

ELÉTRICO. 

A vida útil dos componentes está intimamente relacionada às condições 

de temperatura e humidade do quadro elétrico. Assim, os valores ideais  

para temperatura são de 10 a 40 ° C e 30 a 90% para humidade relativa. 

O quadro elét rico está equipado com um ventilador para gerenciar a 

temperatura interna. 

 

SUPORTE PARA COMPUTADOR INDUSTRIAL E MONITOR DE PC 

Controle numérico dos movimentos dos eixos e manobras da máquina. O sistema de controle 

numérico MATCH 3 reúne em um único modelo todas as tarefas de C.N.C, regulação de PLCe 



 

comunicação com as seguintes tarefas 

 

* 

* Funções manuais. 

* Arquivos abertos 

* Configuração da ferramenta 

* Medição do comprimento da ferramenta 

* Introdução  manual de dados. Entrada manual de dados (MDI) etc. 

* Leitura direta de arquivos do drive USB e INTERNO. 

* Potente Sistema para processar e visualizar arquivos de programa. 

* Fácil sistema de atualização de firmware 

* Controle de processamento de arquivos por partes. 

* Sistema confiável de proteção de dados e função de recuperação 

* Interface de operação amigável. 

NOTA: Software não incluído 

 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRÉVIA. 

Oferece a possibilidade de contratar o serviço de manutenção anterior para estender ao 

máximo a vida útil de sua máquina e, assim, evitar possíveis falhas e/ou avarias devido à falta 

de manutenção. 

Nota: Este serviço não está incluído  

 

TREINAMENTO, INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO 

A formação, a instalação e a ligação da máquina serão realizados por técnicos especializados 

ou distribuidores autorizados, e o comprador não o poderá fazer, sem autorização prévia. 

A data de instalação e a ligação da máquina será especificada com o cliente no início do 

pedido. Se alguma alteração for feita nessa data, a parte afetada será notificada com bastante 

antecedência. 

A deslocação do serviço técnico durante a instalação da máquina NÃO está incluída. 

A mão-de-obra durante a instalação da máquina NÃO está incluída.  



 

Quando a ligação for concluída e aceite pelo cliente, se ele decidir expandir o conhecimento, os 

serviços serão cobrados separadamente. 

 

 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS E ELEMENTOS 

INCLUIDOS NA MÁQUINA: 

 
 

 

  Área de trabalho (X-Y-Z )………………. 1.300 x 3.100 x 200 mm 

 Resolução total ……………………………0,05 mm 

 Precisão no eixo X-Y ……………………. 0,025 mm 

 Precisão do eixo Z ………………………..0,001 mm 

 Velocidade máxima de trabalho ………...15 m / min 

 Velocidade máxima de deslocação……. 20.000 mm / min 

 Potência dos 2 motores de fresagem …. 4,5 KW (6 HP) 

 Velocidade máxima do eixo………………18.000 R.P.M. 

 Inversor eletrônico Delta 

 Mecanismos especiais de tradução semiautomático  YAKO 

 Computador com CPU Intel 

 Monitor Philips 

 Sistema operacional Windows 10 HP com licença original 

 Teclado com rato óptico 

 Controlador Mach 3 

 Controle remoto do posicionamento da cabeça para ajuste preciso 

 Sensor da ferramenta 

 Bomba de vácuo 7,5 KW, 380 V 

 Gabinete de controlo de temperatura formado de ar 

 Sistema de lubrificação 

 Painel elétrico operado em baixa tensão (Regulamento CE) 

 Paralelas de proteção 

 Micro detetores a laser de segurança, modelo RS3003G (Itália) 

 Normas CE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VCARVE PRO  
 

 

O software VCarve Pro CAD CAM. Além de fornecer uma solução 

de software poderosa e intuitiva para o projeto 2D e o cálculo dos 

caminhos da ferramenta 2D e 2.5D para moldagem de peças 

numa máquina CNC, também inclui toda a funcionalidade exigida 

por empresas e usuários comerciais, sem deixar de ser muito fácil 

de usar e ter um preço acessível. O software VCarve Pro é usado 

por carpinteiros, marceneiros, fabricantes de placas, fabricantes 

de hélices, amadores e em muitas outras aplicações. 

Este software CAD CAM pode importar designs 2D de outros programas, mas também inc lui 

um conjunto completo de ferramentas de desenho e edição com opções avançadas de design, 

como o True-Shape Nesting. As opções de trajetória abrangem todas as operações típicas de 

roteamento 2D, como perfil, bolsos, incrustações e perfurações, bem como estratégias 2.5D, 

como entalhe, entalhe prismático, esculturas  e até uma estratégia de decoração texturizada.  

Cada caminho da ferramenta inclui opções apropriadas para personalizar as configurações e 

fornecer um alto nível de controle para diferentes tipos de operações. Além disso, todas as 

trajetórias podem ser pré-visualizadas para saber qual será o resultado, o que permite uma 

resposta instantânea para permitir os caminhos da ferramenta.  

No desenvolvimento do VCarve Pro Software, demos importância não apenas para manter a 

reputação justificada pela facilidade de uso, mas também para tornar muitas 

das operações comuns mais intuitivas e simples. Essa simplicidade, sendo o 

núcleo da nossa filosofia de desenvolvimento, foi alcançada sem 

comprometer as estratégias e a automação necessárias para as 

necessidades industriais do CNC. 

Pode visitar a página oficial onde encontrará o fórum Vectric. Você também 

pode ver o que nossos usuários têm feito com o software e fazer qualquer 

pergunta ou duvida que possa ter. 

 

 

  



 

 

 
 
Características do  Software CAD CAM VCarve Pro 
 
 
• Conjunto completo de ferramentas de design e apresentação 2D 
• Controle de camada, linhas de guia, layout de rede  
• O assentamento de formas verdadeiras maximiza o desperdício, minimizando o uso de 
materiais 
• Edição de texto + Gravação de fonte em linha única 
• Importação de arquivos - DWG, DXF, EPS, AI, PDF 
• Importar arquivo de imagem - BMP, JPG, TIF, GIF 
• Imagens vetoriais para moldagem 
• Gravação em V 
• Moldagem de relevo prismático 3d 
• Inserções automáticas com várias opções 
• Ferramenta de texturização 3d aleatória 
• Perfil 2D com abas interativas 
• Otimização para 2 cortadores 
• Perfuração com opção para perfuração intermitente  
• Chanfrado, biselados 
• Modelagem e ferramentas personal izadas 
• Moldagem rotativa ao longo de um eixo 
• Visualizar trajetórias multicoloridas 
• Trabalhos em peças com dimensões maiores que 600x600mm 
• Memorização de formulários para otimizar o material 
• Trajetórias Modelo 
• Unir trajetórias  
• Folhas de trabalho 
• Suporte de gadgets 
• Eixos rotativos (Wrapping) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS 

 

• PROGRAMA DE PROJETO DE MODELO 2D VCARVE 

PRO 

 

• EMPURRADOR DE SAÍDA 

O empurrador automático facilita o descarregamento da mesa de trabalho fixada no eixo X para 

uma altura de placa de 50 mm. 

Possui um sistema de alinhamento lateral duplo fixo com elevação pneumática que evita a 

queda de peças e peças durante a descarga. 

Também inclui 2 bicos de sucção para limpeza automática da mesa.  

 

 

• ROLOS DE CARGA 

Três rolos emborrachados que facilitam o carregamento da placa 


