Equipamentos Auxiliares para Limpeza e Controle:
SONOMATIC: Lavadora de
Fieiras Ultra-Som:
Modelos „SONOMATIC 375,
e 475 ou 575”
Para lavagem de Fieiras antes da
inspeção.

VDSU- Unidade de limpeza
mediante aspiração por
vacuo:
Este equipamento auxiliar foi
desenvolvido para a limpeza de
núcleos muito sujos com
emulsões oriundas da trefilação,
e outros líquidos utilizados no
trabalho, pelo uso de uma potente
bomba de sucção.

LZ-1: Unidade para soldar e
alinhar as agulhas de trabacho.
Agulhas de pequeno diâmetro ( 3 mm Ø) para as
máquinas ultrasom USP-115,
USP-TWIN e outras, podem ser firmemente
soldadas e centradas com este equipameto.
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KNS: Unidade
Especial para
calibração de agulhas:
Para a afiação de agulhas
de aço novas e retificar as
gastas que se utilizam nas
máquinas EDER e outras
para o tratamento de fieiras
de metal duro.

DEZ 2/080- Equipamento para extrusão de
arames para trefilados de furos calibrados:
Equipamento elétrico para trefilação de arames
calibrados, com controle de diâmetro de fieiras com
núcleo redondo, mediante a subseqüente medida do
diâmetro do furo. Esta unidade auxiliar de trabalho,
foi desenvolvida para furos entre 0.10 e 4.0 mm de
diámetro.
( também disponiveis para faixas de Ø superiores).

ZTE - Equipamento elétrico de
medida para o controle de
alargameto do furo:
Equipamento para o estirado de
arames e medida de alargamento
para o pertinente controle de fieiras
de núcleo redondo.

DIM-ZOOM 160 - Microscopio
para a observação de fieiras
de trefilação:
Equipado com lentes e sistema zoom
que permiten aumentos entre 7x e 160x,
o sistema de iluminação adequado com
plato basculante. Permite uma inspeção
visual perfeita do estado do núcleo em
qualquer momento. (para fieiras de
diamante e PCD)

Programa de Manufatura e
Fornecimento:
Kits de material para todos os
equipamentos :
Pó/Pastas/Suspenções de diamante.
Punções para a Retificação / Polimento
/ Calibração.
Fornecimento de máquinas e de
acessórios completos para a
retificação/manufatura de Fieiras.
Assistência técnica, formacão, knowhow.
..….de acordo as necesidades
do cliente.

