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AMF-Writer em uso

Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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AMF-Writer
... e a sua máquina executam marcações de modo econÔmico
Os AMF-Writer são ferramentas para a marcação permanente de peças de trabalho. São fixos preferencialmente nos
porta-ferramentas tipo weldon e são acoplados no fuso de uma máquina CNC.
A marcação é conseguida através de uma combinação de compressão e de remoção de material. Com a ponta da agulha
especial é criada a gravação ao deslizar a ponta de uma esfera extremamente rígida. A ferramenta funciona tanto sem
como com a rotação do fuso. Devido ao desenho especial e um rolamento de apoio de alta qualidade é possível identificar
com esta ferramenta superfícies ásperas e lisas que possam estar desniveladas entre 3 e 7 mm, sem compensação de
altura através do fuso com uma marcação uniforme de elevada qualidade. A adaptação a diferentes materiais e espessuras
e a criação de diferentes profundidades de marcação podem ser progressivamente ajustadas. Na utilização do writer em
superfícies de aço endurecida a 45 HRC são possíveis distâncias de marcação de mais de 70 km sem desgaste.
Esta ferramenta é especialmente econômica devido aos reduzidos custos de aquisição, elevada durabilidade e enorme
economia de tempo.
Resumo das suas vantagens:
> a superfície gravada não é alterada nem danificada, mas sim endurecida devido a compressão das moléculas do material
> são possíveis elevadas velocidades de marcação
> elevada resistência ao desgaste e, por conseguinte, longa durabilidade
> também apropriada para peças de parede fina
> não surgem rebarbas na linha de marcação
> aspecto dos caracteres com elevada qualidade
> são compensadas irregularidades na peça de trabalho
> também indicada para a marcação de superfícies arredondadas (até 15°)
> conforme a versão, é possível a marcação de superfícies com uma dureza máx. de 57 HRC
> sem necessidade de rotação fazendo com que o fuso-máquina seja poupado
> sem criação de ruídos

Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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AMF-Writer
Nº 1400WXL20
AMF-Writer

Ferramenta de marcação, versão Extra Large,
adequada para suportes de 20 mm tipo weldon.

Nº
enc.
17475

Agulhas

60R10

D1

D2

D3

D4

D5

L1

L2

L3

L4

R1

Peso

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[g]

4

20

26

40

46

124

113

74

36

1,0

318

Aplicação:

Esta ferramenta está indicada particularmente para a marcação de caracteres maiúsculos e com
traço grosso em materiais de elevada resistência com uma dureza máx. de 50 HRC. São compensadas as irregularidades até 7 mm. Pode-se atingir uma velocidade de marcação máx. de 200 m/min
em que são permitidas rotações de 0 – 300 1/min. A superfície da peça pode ser trabalhada tanto
seca como lubrificada.

Características:

O AMF-Writer Extra Large possui guias reforçadas e uma agulha especial mais larga. O ajuste da
força de pré-tensão na agulha de inscrição é feito progressivamente através da porca recartilhada e
pode ser definido numa escala. Por causa da capacidade de ajuste na porca recartilhada, a ferramenta está indicada idealmente para lotes pequenos e médios. A ferramenta é acoplada preferencialmente num porta-ferramentas tipo weldon de 20 mm.

Vantagens:

- resistência ao desgaste extremamente elevada
- particularmente indicada para a marcação de materiais de elevada resistência
- fácil ajuste através de uma porca recartilhada(também possível quando acoplada no fuso)

Sob consulta:

Agulhas de reposição são fornecidas mediante consulta.

Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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AMF-Writer
Nº 1410WL20
AMF-Writer

Ferramenta de marcação, versão Large,
adequada para suportes de 20 mm tipo weldon.

Nº
enc.
17418

17426

Agulhas

90R10

90R05

D1

D2

D3

D4

D5

L1

L2

L3

L4

R1

Peso

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[g]

3

3

20

20

24

24

36

36

42

119

42

119

108

108

65

65

36

36

1,0

0,5

243

243

Aplicação:

Esta ferramenta está indicada para a marcação dos mais diversos materiais como alumínio, titânio,
aço, bronze, cobre, latão, plásticos, etc.
Podem ser seleccionados 2 tipos de agulhas:
- A agulha 90R10 está indicada particularmente para a marcação de caracteres maiúsculos e com
traço grosso em superfícies com uma dureza máx. de 50 HRC.
- A agulha 90R05 está indicada particularmente para a marcação de caracteres minúsculos e com
traço médio em superfícies com uma dureza máx. de 55 HRC.
São compensadas as irregularidades até 5 mm. Pode-se atingir uma velocidade de marcação máx.
de 200 m/min em que são permitidas rotações de 0 – 300 1/min. A superfície da peça pode ser trabalhada tanto seca como lubrificada.

Características:

O AMF-Writer Large possui guias de elevada qualidade e uma agulha especial robusta. O ajuste da
força de pré-tensão na agulha de inscrição é feito progressivamente através da porca recartilhada
e pode ser definido numa escala. Por causa da capacidade de ajuste na porca recartilhada, a ferramenta está indicada idealmente para lotes pequenos e médios. A ferramenta é acoplada preferencialmente num porta-ferramentas tipo weldon de 20 mm.

Vantagens:

- elevada resistência ao desgaste
- particularmente indicada para a marcação dos mais diversos materiais
- fácil ajuste através de uma porca recartilhada(também possível quando acoplada no fuso)

Sob consulta:

Agulhas de reposição são fornecidas mediante consulta.

Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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AMF-Writer
Nº 1420WM20

Nº
enc.

AMF-Writer

Ferramenta de marcação, versão Medium,
adequada para suportes de 20 mm tipo weldon.

17434

17442

Agulhas

90R10

90R05

D1

D2

L1

L2

R1

Peso

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[g]

3

20

98

88

1,0

78

3

20

98

88

0,5

78

Aplicação:

Esta ferramenta está indicada para a marcação dos mais diversos materiais como alumínio, titânio,
aço, bronze, cobre, latão, plásticos, etc.
Podem ser seleccionados 2 tipos de agulhas:
- A agulha 90R10 está indicada particularmente para a marcação de caracteres maiúsculos e com
traço grosso em superfícies com uma dureza máx. de 50 HRC.
- A agulha 90R05 está indicada particularmente para a marcação de caracteres minúsculos e com
traço médio em superfícies com uma dureza máx. de 55 HRC.
São compensadas as irregularidades até 5 mm. Pode-se atingir uma velocidade de marcação máx.
de 200 m/min em que são permitidas rotações de 0 – 300 1/min. A superfície da peça pode ser trabalhada tanto seca como lubrificada.

Características:

O AMF-Writer Medium possui guias de elevada qualidade e uma agulha especial robusta. O ajuste
da força de pré-tensão na agulha de inscrição é feito progressivamente através da porca recartilhada
e pode ser definido através de um parafuso interno que pode ser ajustado com sextavado interno.
Na medida em que esta ferramenta pode ser retirada do suporte para ajuste, está indicado idealmente para grande escala. É acoplada preferencialmente num porta-ferramentas tipo weldon de 20
mm.

Vantagens:

- elevada resistência ao desgaste
- particularmente indicada para a marcação dos mais diversos materiais
- fácil ajuste através de uma porca recartilhada(também possível quando acoplada no fuso)

Sob consulta:

Agulhas de reposição são fornecidas mediante consulta.

Exemplos de marcação em vários materiais:

1. aço inoxidável 2. de alumínio 3. plásticos

1

2

3
Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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AMF-Writer
Nº 1430WS12
AMF-Writer

Ferramenta de marcação, versão Small,
adequada para suportes de 12 mm tipo weldon.

Nº
enc.
17459

17467

Agulhas

90R05

90R03

D1

D2

L1

L2

R1

Peso

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[g]

3

12

71

66

0,5

24

3

12

71

66

0,3

24

Aplicação:

Esta ferramenta está indicada para a marcação dos mais diversos materiais como alumínio, titânio,
aço, bronze, cobre, latão, plásticos, etc.
Podem ser seleccionados 2 tipos de agulhas:
- A agulha 90R05 está indicada particularmente para a marcação de caracteres minúsculos e com
traço médio em superfícies com uma dureza máx. de 55 HRC.
- A agulha 90R03 está indicada particularmente para a marcação de caracteres minúsculos e com
traço fino em superfícies com uma dureza máx. de 57 HRC.
São compensadas as irregularidades até 3 mm. Pode-se atingir uma velocidade de marcação máx.
de 200 m/min em que são permitidas rotações de 0 – 300 1/min. A superfície da peça pode ser trabalhada tanto seca como lubrificada.

Características:

O AMF-Writer Small possui guias de elevada qualidade e uma agulha especial robusta. O ajuste da
força de pré-tensão na agulha de inscrição é feito progressivamente através da porca recartilhada e
pode ser definido através de um parafuso interno que pode ser ajustado com sextavado interno.
Na medida em que esta ferramenta pode ser retirada do suporte para ajuste, está indicado idealmente para grande escala. É acoplada preferencialmente num porta-ferramentas tipo weldon de 20
mm.

Vantagens:

- elevada resistência ao desgaste
- particularmente indicada para a marcação dos mais diversos materiais
- fácil ajuste através de uma porca recartilhada(também possível quando acoplada no fuso)

Sob consulta:

Agulhas de reposição são fornecidas mediante consulta.

Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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AMF-Cleaner em uso

Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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AMF-Cleaner
... e a sua máquina executam a sua própria limpeza

Os AMF-Cleaner são ferramentas para a limpeza da peça de trabalho, da ferramenta, assim como do interior de uma
máquina CNC. São fixos preferencialmente nos porta-ferramentas tipo weldon e são incorporados no fuso de uma máquina
CNC.
Os AMF-Cleaner na versão stick estão disponíveis com comprimento de trabalho de 30, 100 e 180 mm e estão indicados
idealmente para remover automaticamente os cavacos das peças usinadas e para limpar morsas e dispositivos de fixação,
antes de ser colocada a peça de trabalho seguinte. Com uma leve rotação do fuso, o bocal do AMF Cleaner direciona os
jatos (do fluido refrigerante ou do ar comprimido) no interior da máquina, fazendo a limpeza da mesma.
Os AMF Cleaners na versão bola estão disponíveis com conexão vertical ou horizontal ao fuso da máquina e são
desenhados para limpeza de todo interior da área de usinagem da máquina. O usuário pode selecionar qual bocal abrir, o
qual controla a direção do jato e a pressão do mesmo. Movendo e rotacionando o fuso com uma vazão constante do fluido
refrigerante, atinge-se uma excelente limpeza do interior da máquina.
Os nossos AMF-Cleaner destacam-se pelo seu baixo custo de aquisição e sua alta durabilidade. A economia de tempo irá
impressioná-lo.

Resumo das suas vantagens:
> limpeza minuciosa, sistemática e passível de repetição
> saúde do operador da máquina preservada devido a não poluição por névoa
> redução do tempo de limpeza
> poupa as guias da máquina
> sem perigo de ferimentos provocado por cavacos

Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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AMF-Cleaner
Nº 1500CC-03
AMF-Cleaner

em Clean Case.
Ferramentas de limpeza para montar no fuso da máquina,
adequadas para suportes de 16 mm tipo weldon.
É constituído por:
1 AMF-Cleaner, bola horizontal
1 AMF-Cleaner, bola vertical
1 AMF-Cleaner, Stick 30 mm
1 AMF-Cleaner, Stick 100 mm
1 AMF-Cleaner, Stick 180 mm
3 bocais universais
1 manómetro
1 peça adaptadora
1 articulação esférica
4 parafusos de fecho sobresselentes
1 chave sextavada
manual de instruções
BOLA HORIZONTAL
Orifícios de saída

Nº
enc.

Profundidade de inserção A (mm)

17558

Dimensão da caixa LxPxA

[mm]

Peso
[g]

40

270 x 230 x 70

1637

Aplicação:

BOLA:
A área de limpeza do AMF-Cleaner é de 360° e pode ser formada através de número dos orifícios de
saída abertos. A versão horizontal da ferramenta com ligação lateral possibilita ela própria a limpeza
do bico do fuso. Na versão controlo pode ser colocado ainda um manómetro com o qual pode ser
verificado o estado da bomba, do filtro e de todas as tubagens de abastecimento.
STICK:
Esta ferramenta é imprescindível na automação de uma máquina CNC.
Atribui à máquina a capacidade de limpar mecanicamente as peças de trabalho e os dispositivos
tensores. O efeito do AMF-Cleaner é determinado pelas condições locais ao conseguir arrancar de
diferentes posições com a ferramenta em rotação. Por causa do modelo e dos diferentes comprimentos, está indicado especialmente para a limpeza de orifícios, bolsas, entalhes ou outros contornos.
Através dos 3 diferentes bocais universais (BU), pode-se influenciar ainda a intensidade do jato de
limpeza. Com a peça adaptadora podem ser ligados 2 unidades Cleaner entre si e prolongados para
avançar em áreas de trabalho mais profundas. A articulação esférica possibilita ainda uma inclinação
do bocal com o qual se pode influenciar o ângulo de radiação. O AMF-Cleaner limpa em marcha
rápida e pode-se ligar rápida e facilmente à sequência de automação mediante um pequeno
subprograma.

Características:

BOLA:
área de trabalho
gama de pressão KSS
orifícios de saída (horizontal)
orifícios de saída (vertical)
rotação mínima
rotação máxima
fluido de serviço
peso vers. horizontal
peso vers. vertical

BOLA VERTICAL
Orifícios de saída

STICK:
gama de pressão KSS
gama de pressão ar comprimido
orifícios de saída
rotação mínima
rotação máxima
fluido de serviço
peso vers. L=30
peso vers. L=100
peso vers. L=180

Manómetro

até 360°
5 até 120 bar
15 unidades
14 unidades
5 1/min
100 1/min
lubrificante refrigerador
409 g
331 g
5 até 120 bar
5 até 10 bar
3 unidades
30 1/min
400 1/min
lubrificante refrigerador,
ar comprimido
50 g
133 g
208 g

Vantagens:

BOLA:
- limpeza minuciosa, sistemática e passível de repetição do interior da máquina
- saúde do operador da máquina preservada devido a não poluição por névoa
- redução do tempo de limpeza
STICK
30 mm

STICK
100mm

STICK
180 mm

STICK:
- limpeza minuciosa, sistemática e passível de repetição da peça de trabalho ou do dispositivo tensor
- saúde do operador da máquina preservada devido a não poluição por névoa
- redução do tempo de limpeza

Orifícios de saída

Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Tecnologia de fix ação
magnética

Tecnologia de fix ação
hidráulica

sistemas de fix ação
„zero-Point“

Sistemas de fix ação modulares

Elementos de fix ação
mecânicos

Chaves diversas

-0,5
-1
0
bar

Grampos fix adores rápidos,
manuais e pneumáticos

FIXAR.

APARAFUSAR.

Tecnologia de fix ação a 
vácuo

FECHAR.
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