
MODELO: BVC-1400-X

Acessório Extra:
Braço móvel para 
apoio dos eixos

Acessório Extra:
Sub Cabeçote Fresador

BROQUEADORA DE CILINDROS E 
PLAINA “CHINELATTO”
BROQUEADORA DE CILINDROS E 
PLAINA “CHINELATTO”



Dados Técnicos

Capacidade
- capacidade de broquear cilindros com eixos porta ferramentas normais ................................................................................................ Ø 55 ~ Ø 130 mm

- capacidade de broquear cilindros com eixos porta ferramentas extras................................................................................................... Ø 39 ~ Ø 150 mm

- mesa – dimensão comprimento x largura ........................................................................................................................................... 1.560 x 500 mm

- curso longitudinal total da mesa ................................................................................................................................................................. 1.400 mm

- curso longitudinal útil da mesa ................................................................................................................................................................... 1.200 mm

- capacidade de fresar superfície plana ................................................................................................................................................. 1.200 x 320 mm

Velocidades de trabalho
- velocidades variáveis de giro do eixo porta ferramenta ......................................................................................................................... 100 a 1.200 rpm

- velocidades variáveis do deslocamento vertical .................................................................................................................................40 a 1000 mm/min

- velocidades variáveis do deslocamento da mesa .................................................................................................................................10 a 430 mm/min

Elétrica:
- tensão elétrica normal instalada ......................................................................................................................................... 220 volts - 60hz - 3 phases

- potência total dos motores elétricos instalados ................................................................................................................................................... 7,0 cv

Peso
- pesos – líquido / bruto – aproximados .............................................................................................................................................2.300 kg / 2.700kg

Acessórios Normais - fornecidos com a máquina:

– 01 – Eixo porta ferramenta nro. 01 para broquear cilindros de Ø55 ~ Ø   85 mm;
– 01 – Eixo porta ferramenta nro. 02 para broquear cilindros de Ø85 ~ Ø 130 mm;
– 01 – Dispositivo para medir ferramenta do eixo nro. 01, equipado com 01 micrômetro em mm;
– 01 – Dispositivo para medir ferramenta do eixo nro. 02, equipado com 01 micrômetro em mm;
– 01 – Relógio indicador para centrar eixo porta-ferramenta instalado no cabeçote da máquina;
– 01 – Relógio indicador instalado na coluna para regular a altura;
– 04 – Ferramentas com vídea soldada:

– 01 peça Ø20 x 40 mm;
– 01 peça Ø20 x 50 mm;
– 01 peça Ø20 x 60 mm;
– 01 peça Ø20 x 70 mm;

– 04 – Ferramentas com pastilha aparafusada:
– 01 peça Ø20 x 40 mm;
– 01 peça Ø20 x 50 mm;
– 01 peça Ø20 x 60 mm;
– 01 peça Ø20 x 70 mm;

– 02 – Ferramentas de chanfrar;
– 02 – Pinos móveis para centralizar o eixo porta ferramenta no cilindro;
– 03 – Pares de calços paralelos para apoio de blocos #50 x 500 mm, #100 x 500 mm, #200 x 500 mm;
– 01 – Lubrificador manual de óleo;
– 04 – Chaves de serviço;
– 01 – Bomba de lubrificação para as guias prismáticas da columa, instalada na máquina;
– 01 – Proteção contra cavacos instalada no cabeçote da máquina;
– 03 – Variadores de velocidade: (1) giro do eixo porta ferramenta; (1) avanço vertical; (1) avanço da 

mesa.

Acessórios Opcionais
(1) – Eixo porta ferramenta nro. 0 (zero) para broquear cilindros de Ø39 ~ Ø55 mm, com 02 Ferramentas,

com dispositivo de centragem e com dispositivo de medição de  ferramentas com 01 micrômetro;

(1) – Eixo porta ferramenta nro. 3 (três) para broquear cilindros de Ø90 ~ Ø160 mm, com 01 dispositivo
de medição de ferramentas com 01 micrômetro e com 02 Ferramentas;

(1) – Dispositivo para fixar blocos em “V” - graus fixos a 30º e 45º;

(1) – Afiador de ferramentas com 01 pedra diamantada;

(1) – Braço móvel para alojar os eixos porta ferramentas.

BROQUEADORA DE CILINDROS E
PLAINA “CHINELATTO”
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ACESSÓRIOS DA BROQUEADORA DE CILINDROS E PLAINA “CHINELATTO” - BVC-1400-X

Acess.Normal: Eixo porta ferramenta número 01 
de Ø55 a Ø85mm com dispositivo de medição da 
ferramenta com 01 micrômetro.

Acess.Normal: Eixo porta ferramenta número 02 
de Ø80 a Ø150mm com dispositivo de medição da 
ferramenta com 01 micrômetro.

Acess.Extra: Eixo porta ferramenta número 03 
de Ø90 a Ø160mm com dispositivo de medição 
da ferramenta com 01 micrômetro e com 02 
ferramentas.

Acess.Extra: Eixo porta ferramenta número 0 de 
Ø38 a Ø55mm, com 01 dispositivo de centragem c/ 
relógio e c/ 01 dispositivo de medição da ferramenta 
com 01 micrômetro e com 02 ferramentas.

Acess. Normal: (4) Ferramentas de vídea soldada 
e afiada para broqueamento em baixa rotação.

Acess. Normal: (4) Ferramentas de pastilha de 
inserto aparafusada para broqueamento em alta 
rotação.

Acess.Extra: Sub-Cabeçote Fresador. Acess.Extra:  Platô de plainar com 02 ferramentas 
diâmetro 320mm.

Acess.Normal: (1) par de calços paralelos altura 
50 mm.

Acess.Normal: (1) par de calços paralelos altura 
200 mm.

Acces.Extra: (1) Afiador de ferramentas com 01 
pedra diamantada e com 01 dispositivo com jogos 
para afiar em diferentes graus.

Acess.Extra: (1) Braço móvel para apoiar eixos e 
facilitar a troca pelo operador.
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Acess.Normal: Proteção de chapa contra 
cavacos.

Acess.Extra: Instrumento para medição interna. Acess. Normal: (2) Ferramentas para chanfrar.

Acess.Normal:  Dispositivo porta ferramenta para 
fixar no Eixo porta ferramenta.

Acess.Extra: Dispos. Universal para fixar blocos 
médios em V, com inclinação variável até 90 graus, 
com 2 esquadros de apoio um a 30 graus e um a 
45 graus, com placas e parafusos.

Acess.Extra: (1) Dispositivo Fixo para fixar blocos 
médios em V com graus fixos a 30º e a 45º, com 2 
parafusos e 1 régua de trava.

ACESSÓRIOS DA BROQUEADORA DE CILINDROS E PLAINA “CHINELATTO” - BVC-1400-X

01

02

03

04

05

06

07

08

09 10

11

12

Jogo de Chaves e Acessórios de Serviço:
01 04 peça(s) - Porca Sext. WW1/2” - Código: 01.010807.
02 04 peça(s) - Arruelas 1/2” - Código: 01.011607.
03 04 peça(s) - Parafuso Sext. WW1/2”X3” - Código: 01.010069.
04 04 peça(s) - Parafuso Tellep c/cab.UNF1/2”X2” 

                    Código: 01.010282.
05 04 peça(s) - Parafuso Sext. WW1/2”X1.1/2” - Cód.: 01.010058.
06 01 peça(s) - Chave Allen 3/16” - Código: 01.048203.

01 peça(s) - Chave Allen 5/32” - Código: 01.048202.
01 peça(s) - Chave Allen 1/8”   - Código: 01.048201.
01 peça(s) - Chave Allen 3/32” - Código: 01.048200.

07 06 peça(s) - Castanha para nervuras - Código: BVC200-B020
08 04 peça(s) - Placas - Código: BVC200-A026
09 01 peça(s) - Chave de aperto T-9 - Código: 01.048217.
10 01 peça(s) - Chave Combinada 19 mm - Código: 01.050155.
11 02 peça(s) - Relógio comparador - Código: 01.043501.
12 02 peça(s) - Chave de trava da mesa - Código: BVC200-J015

Outros Acessórios Normais:


