MAT
ERIA MR

CENTRO DE TRABALHO MULTIFUNCIONAL
DE 5 EIXOS DE ALTO DESEMPENHO

PRECISÃO ABSOLUTA
NO PROCESSAMENTO
DE GRANDES VOLUMES
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O MERCADO PEDE

A BIESSE RESPONDE

uma mudança nos processos de produção
que permita aceitar o maior número possível
de pedidos. Tudo isto mantendo porém altos
padrões de qualidade, personalização dos artefatos com prazos de entrega rápidos e garantidos.

com soluções tecnológicas inovadoras para
a usinagem de materiais tecnológicos.
Materia MR é o centro de trabalho de 5 eixos
com trave móvel, extremamente versátil e preciso, projetado para processamentos a alta velocidade de materiais leves: resinas, compósitos
e alumínio, de grandes dimensões. Materia MR
surge para satisfazer as mais diversas exigências de processamento nos setores automóvel,
aeroespacial e náutico.

MATERIA MR
ELEVADA FIABILIDADE GRAÇAS À ESTRUTURA ROBUSTA
MÁXIMA PRECISÃO E ACABAMENTO PERFEITO
FACILIDADE NO CARREGAMENTO DE FERRAMENTAS
PERSONALIZÁVEL DE ACORDO COM AS MÚLTIPLAS
EXIGÊNCIAS DE PRODUÇÃO.
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CONFIABILIDADE MÁXIMA
E RESISTÊNCIA

A ESTRUTURA DE SUPORTE É UMA COMBINAÇÃO DE RESISTÊNCIA
E LEVEZA, SINÔNIMO DE CONFIABILIDADE E PRECISÃO.
A utilização de guias lineares e rolamentos de precisão, a utilização
de acoplamentos diretos, entre entrosa e cremalheira, e a solução
Master/Slave permitem obter a rigidez dos elementos estruturais
capazes de garantir uma qualidade elevada de acabamento e
precisão dos processamentos.
Para garantir a precisão a longo prazo das geometrias da máquina, e evitar qualquer margem de erro, a estrutura da máquina é fixada em alicerces específicos através de placas de fixação com precisão reguláveis,
criadas com base em estudos civis.

4

PRECISÃO MÁXIMA E
ACABAMENTO PERFEITO

MATERIA MR

Nível duplo de ajuste,
mesmo a um nível
superior, para garantir
a precisão máxima.
Todos os eixos X, Y, Z são realizados com
corrimento nas guias retificadas e patins
com recirculação de esferas, concedendo à máquina a máxima estabilidade e
precisão.

A Materia MR pode ser equipada com encoders lineares para aumentar
a precisão da máquina, com sistemas de presetting de ferramentas e apalpador
por radiofrequência que pode registrar as coordenadas e as dimensões da peça
para um produto acabado impecável.
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ALTA POTÊNCIA
Os eletromandris de alto desempenho permitem
trabalhar diferentes tipos de materiais, plásticos,
resinas, compósitos e alumínio.

A cabeça tem um tamanho reduzido, oferece rigidez estrutural, amortecimento de vibrações e pode ser equipada com
diferentes eletromandris.

POTÊNCIA MÁXIMA GRAÇAS
A ELETROMANDRIS
ORTOGONAIS DE 22 A 24 KW
REFRIGERADOS A LÍQUIDO.
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FACILIDADE NO CARREGAMENTO
DE FERRAMENTAS

MATERIA
MATERIAMR
CL

A máquina pode ser equipada com um
ou mais depósitos de ferramentas rotativos, com capacidade para 24 ferramentas cada um.

Facilidade de carregamento de utensílios graças à possibilidade de equipar o
armazém por uma porta de acesso externa, garantindo a máxima segurança
para o operador.
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ABSO
LUTE
PRECI
SION
SEM MARGEM DE ERRO
Versatilidade, precisão e acabamento perfeito são os pontos
fortes de Materia MR. Centro de trabalho com controle numérico
capaz de realizar processamentos leves em peças de grandes
dimensões em materiais plásticos e compósitos muito diferentes
entre si, garantindo precisão e fiabilidade constante.
Mandris elétricos de qualidade e precisão, numerosos sistemas
opcionais e de série disponíveis em função do material a
processar, dois controles numéricos HEIDENHAIN TNC 640 ou
Siemens SINUMERIK 840D sl, particularmente solicitados no setor
do automóvel e desde sempre sinônimos de fiabilidade e alta
tecnologia.
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LIMPEZA MÁXIMA
DA FÁBRICA E DO PRODUTO

Materia MR pode ser dotada de fecho
superior que encerra completamente
a máquina.

Sistema Air Jet para
a limpeza máxima do
produto acabado.

O NÍVEL MÁXIMO DE SEGURANÇA
É GARANTIDO PELA PRESENÇA DE
PORTAS MANUAIS COM ABERTURA
FRONTAL, DOTADAS DE AMPLAS
PORTAS DE VIDRO
PARA INSPEÇÃO.

Na sua configuração padrão, a Materia MR é fornecida com um fole de proteção que cobre as guias do eixo Z, além disso, pode
ser equipada com foles nas guias do eixo X e do eixo Y para uma maior proteção.
O fole de teto proporciona um ambiente de trabalho seguro para o operador, especialmente quando se trabalha com materiais
que produzem grandes quantidades de poeira e com a abertura automática permite o carregamento da peça por ponte rolante.
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MATERIA MR

SIMPLICIDADE
DE USO
Novo console com interface
Touch, totalmente integrado
com a máquina, sem ocupar
espaço no chão.
Simples e intuitivo.

A MATERIA MR
ESTÁ DISPONÍVEL COM
DOIS TIPOS DIFERENTES
DE CONTROLE NUMÉRICO
HEIDENHAIN E SIEMENS,
ADAPTANDO-SE ÀS
DIFERENTES NECESSIDADES
DO MERCADO.

Terminal móvel HT2 para a
máxima integração homem/
máquina.
11

DADOS TÉCNICOS

MATERIA MR 7540-25 *
CURSO EIXOS LINEARES
Eixo X

mm

7500

Eixo Y

mm

4000

Eixo Z

mm

2500

Eixo X

m/min

80

Eixo Y

m/min

80

Eixo Z

m/min

50

VELOCIDADE EIXOS LINEARES EM RÁPIDO

DIMENSÕES DA MÁQUINA (sem acessórios)
Largura

mm

6900

Comprimento

mm

11150

Altura

mm

7750

Distância nariz do mandril na horizontal

mm

2600

Pivot

mm

250

X

mm

7000

Y

mm

3500

Z

mm

2250

VOLUME DE TRABALHO (nariz mandril)

Volume de trabalho

* outros tamanhos disponíveis mediante solicitação

Dados técnicos e ilustrações não são vinculantes. Algumas fotos podem reproduzir as máquinas com todos os opcionais. A Biesse Spa se reserva o direito de efetuar
eventuais alterações sem aviso prévio.
Nível de pressão acústica ponderado A (LpA) em usinagem no local do operador na máquina sem bombas de vácuo LpA = 86 dB(A), LwA = 92 dB(A). A medição foi efetuada
respeitando a norma UNI EN 848-3:2007, UNI EN ISO 3746: 2009 (potência acústica) e UNI EN ISO 11202: 2009 (pressão acústica no local do operador) com passagem
nos painéis.
Os valores dos ruídos indicados são níveis de emissão e não representam necessariamente níveis operacionais seguros. Não obstante exista uma relação entre níveis de
emissão e níveis de exposição, esta não pode ser utilizada em modo confiável para estabelecer se são necessárias ou não outras precauções. Os fatores que determinam o
nível de exposição ao qual a força de trabalho está sujeita incluem a duração da exposição, as características do local de trabalho, outras fontes de poeira e ruído, etc., ou seja,
o número de máquinas e outros processos adjacentes. Em qualquer caso, esta informação permitirá ao usuário da máquina realizar uma melhor avaliação do perigo e risco.
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UPM MODENA:
DO CONCEITO AO PRODUTO ACABADO
Matteo Gualdi é o diretor comercial da
Upm, uma empresa de Modena que está
presente no setor de comunicação visual e letreiros luminosos há mais de setenta anos, e recentemente também setor contratante geral. «Somos capazes»,
diz Gualdi, «de oferecer soluções chave
na mão, desde o conceito até o produ-

to acabado, personalizado de acordo
com cada necessidade, gerenciando
todos os aspectos de design, técnicos,
burocráticos e logísticos graças a um
pessoal técnico e gráfico de alto perfil,
que trabalha com ferramentas, tecnologias de ponta e materiais inovadores.» A
Biesse desempenhou um papel decisivo

na implementação do compromisso da
Upm com a inovação: «Sempre usamos
máquinas que poderiam ser definidas
como um pouco de nicho. Então, decidimos nos equipar com uma máquina
tecnologicamente mais avançada e de
maior desempenho: a encontramos na
solução proposta pelo Biesse Group».

UPM-ITALY.COM

MADE IN BIESSE
A alta tecnologia Biesse atende as necessidades de uso de quem trabalha os
materiais plásticos e compósitos. Uma gama completa e integrada de centros
de trabalho, seccionadores, sistemas de corte a jato de água e polidores para
todas as fases de usinagem de materiais tecnológicos.

CNC - PLAST

CNC - MATERIA

SECCIONADORES
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CNC - VERTICAL

TERMOFORMAÇÃO

CALIBRADORE

CNC - MATERIA

MAQUINAS PARA O CORTE
COM JATO DE ÁGUA

ES E POLIDORES

SECCIONADORES

MOVIMENTAÇÃO
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SERV
ICE &
PARTS
Coordenação direta e imediata entre o Service e Parts das solicitações
de serviço. Suporte para Key Customers com pessoal dedicado da Biesse
na sede e/ou no local do cliente.

BIESSE SERVICE
Instalação e configuração das máquinas
e sistemas.

500

Training center para a formação dos técnicos
Field Biesse, filiais, revendedores e
diretamente nos clientes.

50

Revisões, atualizações, reparos,
manutenção.
Solução de problemas e diagnóstico a
distância.
Atualização do software.
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técnicos Biesse Field na Itália e no mundo.

técnicos Biesse que operam por telesserviço.

550

técnicos Revendedores certificados.

120
cursos de treinamento multilíngue todo o ano.

O Grupo Biesse promove, cuida e desenvolve relações diretas e construtivas com o cliente para conhecer as
suas exigências, melhorar os produtos e os serviços de pós-venda, através de duas áreas específicas: Biesse
Service e Biesse Parts.
Com uma rede global e uma equipe altamente especializada, a empresa oferece em qualquer parte do mundo
os serviços de assistência e peças de reposição para máquinas e componentes, on-site e on-line, 24 horas por
dia, 7 dias por semana.

BIESSE PARTS
Peças de reposição originais Biesse e kit de
peças de reposição personalizados segundo
o modelo da máquina.

92%
dos pedidos por interrupção da máquina expedidos

Suporte para a identificação da peça de
reposição.

96%

Escritórios dos serviços de entrega expressa
DHL, UPS e GLS dentro do depósito das
peças de reposição da Biesse com várias
coletas diárias.

100
funcionários específicos para as peças

Prazos de expedição melhorados, graças à
ampla rede de distribuição no mundo, com
depósitos deslocalizados e automáticos.

em 24 horas.

dos pedidos expedidos dentro da data acordada.

de reposição na Itália e no mundo.

500
pedidos processados diariamente.
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LIVE
THE
EXPERIENC

BIESSEGROUP.COM

CE
Tecnologias interligadas e serviços
evoluídos para maximizar a eficiência
e a produtividade, gerando novas
competências a serviço do cliente.

VIVA A EXPERIÊNCIA
BIESSE GROUP NOS
NOSSOS CAMPUS
NO MUNDO.
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BIESSE.COM
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