
VGrind 360

Máquina de afiação para usinagem completa 
de ferramentas de metal duro até 100 mm Ø

 FERRAMENTAS ROTATIVAS 
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PRECISÃO EM UMA NOVA DIREÇÃO:

COM A VGrind 360 A VOLLMER APRESENTA UMA 

MÁQUINA DE AFIAÇÃO DE CINCO EIXOS PARA  

PRODUÇÃO DE FERRAMENTAS DE METAL DURO ATÉ 

100 MM DE DIÂMETRO EXTERNO ATRAVÉS DE UMA 

USINAGEM MULTI LAYER.

O PRINCIPIO: AS FERRAMENTAS PODEM SER USINA-

DAS POR DOIS EIXOS DE AFIAÇÃO POSICIONADOS 

NA VERTICAL E DIRETAMENTE NO PONTO DE GIRO 

DO EIXO “C”.

O RESULTADO: PRODUTIVIDADE E PRECISÃO EM 

ALTO NIVEL. TIPICO VOLLMER 

VGrind 360 – EFICIÊNCIA AO QUADRADO

FERRAMENTAS ROTATIVAS    AFIAÇÃO DE METAL DURO
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VGrind 360 – CONSTRUIDA PARA RAPIDEZ E PRECISÃO

 USINAGEM EM VARIOS NIVEIS  

Dois eixos de afiação na posição vertical com o 
conjunto dos rebolos no ponto de giro do eixo “C”. 
Redução de tempos operacionais graças o menor 
deslocamento dos eixos lineares.

CARREGADOR DE REBOLOS 

Ainda mais flexibilidade para seu processo de 
produção – com oito posições para conjuntos de re-
bolos com cone HSK-50, para equipar os dois eixos 
de afiação de forma completamente flexível.
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NOVOS CONCEITOS DE CONSTRUÇÃO

Ótima rigidez, construção compacta com boa  
acessibilidade e visibilidade para o operador.

NUMROTOplus®

Software confiável e de uso intuitivo com simulação 
em 3D da ferramenta e da máquina em combinação 
com o monitoramento de colisões.

4

MODERNO CONCEITO DO PAINEL  
DE CONTROLE

Ajustável na altura com tela de toque de 19”,  
e ótima visibilidade da área de trabalho.

CARREGADOR DE FERRAMENTAS  

Por exemplo, através do carregador de paletes da 
VOLLMER HP 160, carregador de corrente HC 4 ou 
o robô de braço livre HPR 250 para maior capacida-
de e flexibilidade.

31
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Precisão e eficiência ao quadrado.  A VGrind 360 é a primeira 
máquina mundial com dois eixos de rebolo na posição vertical, 
estabelecendo novos padrões.

/// Máquina de afiação com 5 eixos CNC e cinemática inova-
dora. Deslocamento curtos dos eixos lineares e dos eixos 
de giro para mais eficiência e precisão na produção.

/// Os dois eixos de afiação posicionados um sobre o outro e 
com o ponto de giro no centro do eixo “C” garante um 
resultado de extrema precisão. 

//// VGrind 360 
com novo e inovador conceito de máquina.

/// O CONCEITO

FERRAMENTAS ROTATIVAS    AFIAÇÃO DE METAL DURO
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/// Inovador conceito de parede para fixação dos eixos com 
maior rigidez bem como com supressor de vibrações gra-
ças a base de concreto polimerizado.

/// Graças aos eixos na posição vertical foram eliminados os 
bem conhecidos problemas dos rolamentos fixos e soltos. 

/// Conceito eficiente da refrigeração dos motores e dos  
eixos de afiação para uma maior estabilidade térmica, 
bem como uma potência e precisão mais duradouras.

/// Os dois eixos de afiação podem ser equipados com con-
junto de rebolos diferentes. Opcionalmente oferecemos 
o carregador automático dos rebolos para garantir uma 
rápida e precisa troca.

//// O PONTO DE GIRO DOS REBOLOS  
No centro do eixo “C”
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//// LUNETA 
para uma contrapressão exata durante a afiação da ferramenta

/...// O CONCEITO

DETALHES DOS ACESSORIOS OPCIONAIS 

/// Opções flexíveis para automação da troca das ferramentas 
e dos rebolos dos dois eixos de afiação.

/// Eixo de afiação com acionamento direto ou também dispo-
nível para acionamento com correia.

/// Troca automática dos conjuntos de rebolos inclusive ele-
mentos de refrigeração para uma produtividade otimizada.

/// Réguas lineares de medição: ainda mais precisão graças a 
determinação da posição dos eixos.

/// Luneta estável, com ajuste flexível e elevação automática 
para um ótimo resultado de afiação em ferramentas com-
pridas. 

//// ELEMENTOS DE REFRIGERAÇÃO          
     para um ótimo resfriamento

FERRAMENTAS ROTATIVAS    AFIAÇÃO DE METAL DURO
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/// Apalpador: Medição do desgaste do rebolo dentro da  
máquina.

/// Troca automática das pinças intermediarias com engate 
Baioneta.

/// Eixo de alta rotação para afiação dos encaixes de PCD, com 
troca automática do rebolo.

/// Limpeza automática do rebolo para abrir a camada durante 
a produção.

//// DISPOSITIVO COM PEDRA ESPECIAL     
     para abrir a camada do rebolo

//// EIXO DE ALTA ROTAÇÃO  
para uma afiação precisa dos assentos das placas de PCD
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A grande flexibilidade na troca dos conjuntos de rebolos, os 
tempos reduzidos devido a troca guiada e uma ampla gama 
de opções para automatizar oferecem as melhores condições 
para uma produção eficiente e de altíssima qualidade. 

A VGrind 360 foi concebida para a produção de fresas e brocas 
de metal duro com diâmetros até 100 mm. 

//// USINAGEM DE UMA BROCA DE METAL DURO

/// A APLICAÇÃO

//// USINAGEM DE UMA PEÇA DE METAL DURO

FERRAMENTAS ROTATIVAS    FRESAS E BROCAS DE METAL DURO
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//// TAMANHOS E FORMAS
 até 100 mm de diâmetro e com geometrias diferentes

 Diâmetros crescentes 

até 100 mm
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/// O CONCEITO OPERACIONAL

////  OPERAÇÃO EGONOMICA 
Painel com ajuste flexível na altura e no giro, dispositivo multifuncional, ótima visibilidade para a área de trabalho e simples acesso para os eixos de afiação

O foco do desenvolvimento da VGrind 360 também considerou 
faze-la prática e fácil de operar. O novo painel operacional da 
VOLLMER foi posicionado de forma a visualizar a tela e a área 
de trabalho simultaneamente. A operação por tela de toque 
ou teclado torna-se fácil, intuitiva e precisa.

Para ainda mais flexibilidade um dispositivo multifuncional 
pode ser conectado. O mesmo pode ser fixado livremente 
através de um imã na cabine da máquina e com ele pode-se 
facilmente operar os eixos independentemente do painel de 
controle.
Resumindo: boas ideias para uma operação fácil, intuitiva e 
precisa. 

FERRAMENTAS ROTATIVAS    CONCEITO OPERACIONAL  
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//// SOFTWARE MUNDIALMENTE APROVADO E TESTADO
     NUMROTOplus ®

Tudo em uma imagem na tela: Graças a perfeita simulação em 
3D da ferramenta e da máquina. Com o monitoramento de co-
lisão você sempre estará seguro.

/// Desenvolvimento
/// Simulação
/// Monitoramento
/// Produção
/// Medição
/// Reafiação
/// Documentação

VOLLMER optou de forma consciente por um sistema sólido e 
tradicional já conhecido pelo mercado. A lógica estruturada 
da interface garante um manuseio intuitivo. Com o sistema  
já conhecido uma enorme variedade de ferramentas pode ser 
fabricada ou reafiada. Além disso, é possível modificar qual-
quer especificação da ferramenta para adapta-la as necessida-
des.  

//// PROGRAMAÇÃO 
de uma ferramenta perfilada 

/// SOFTWARE NUMROTOplus ®
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Em termos de automação a VGrind 360 é flexível e adapta-se a 
suas necessidades graças a sua forma de construção compacta. 
Para uma produtividade ainda maior o conceito da máquina 
permite uma combinação de diversas soluções de automação. 

/// A AUTOMAÇÃO

Um dos fatores chaves na produção moderna de ferramentas 
é a automação do processo produtivo. VOLLMER levou isso em 
conta durante todo o desenvolvimento da VGrind 360 e oferece 
uma ampla gama de opções que tornam a sua produção ainda 
mais precisa, rápida e segura. 

/// AUTOMAÇÃO DE CARREGAMENTO

//// CARREGADOR DE FERRAMENTAS 
Diversas soluções de automação disponíveis 

FERRAMENTAS ROTATIVAS    AUTOMAÇÃO
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O magazine de palete HP 160 permite o carregamento de até 
272 ferramentas e com isso um ótimo aproveitamento da sua 
produção – enquanto libera o operador para outras tarefas.  
É possível carregar e descarregar os paletes durante o funciona-
mento da máquina.   

//// O MAGAZINE DE PALETES HP 160 
para uma rápida troca de até 272 ferramentas

O robô de braço de livre HPR 250 permite pela primeira a usi-
nagem automática de ferramentas com diâmetros diferentes, 
triplicando a capacidade produtiva. 

O magazine de correntes HC 4 oferece lugar para 39 ferramen-
tas tipo HSK-A63 ou opcionalmente para até 158 ferramentas 
de haste.

//// ROBÔ DE BRAÇO LIVRE HPR 250  
para capacidade triplicada e mais flexibilidade 

//// CARREGADOR DE CORRENTE HC 4  
para ferramentas tipo HSK-A63 ou ferramentas de haste
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Sempre o conjunto de rebolo ideal – totalmente automático: 
A automação opcional para até oito conjuntos de rebolos 
garante a troca no mais curto tempo possível, inclusive os 
elementos de refrigeração em ambos os eixos de afiação. Para 
você mais uma contribuição à produtividade dentro de seu 
processo de manufatura.

/// TROCADOR DE REBOLO

//// TROCADOR COM ESPAÇO PARA 8 CONJUNTOS DE REBOLOS 
inclusive seus elementos de refrigeração  

/...// AUTOMAÇÃO

FERRAMENTAS ROTATIVAS    AUTOMAÇÃO

//// TROCADOR COM ESPAÇO PARA 8 CONJUNTOS DE REBOLO                                                                                                        
para uma rápida e eficiente troca de rebolo                                                            
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Ferramenta
Diâmetro externo até 100 mm *
Comprimento até 360 mm **

Rebolo
Diâmetro max. 150 mm ***

Acionamento do eixo do rebolo

com correia sem correia 
(acionamento direto)

Rotação 8.500 1/min 15.000 1/min
Potência de acionamento 100 % ED 11 kW 10 kW
Potência máxima  23 kW 21 kW
Adaptador do eixo dos rebolos HSK50 **** HSK50 ****

Área de Deslocamento
Eixo X1 350 mm
Eixo Y1 450 mm
Eixo Z1 500 mm
Eixo A1 360°, 450 1/min 

opcional 1000 1/min

Eixo C1 +15° até -200° 

Potência conectada aprox. 18 kVA 

Peso aprox. 4.900 kg liquido

/// OS DADOS TÉCNICOS

* Dependendo da configuração da máquina é possível diâmetros maiores.
** A partir da borda do suporte da ferramenta e sem medição do canal de refrigeração. 

*** Max. 125 mm com suporte de apoio.
**** Para até 3 rebolos para cada eixo.

//// DIMENSÕES DA MÁQUINA
 VGrind 360 com HP 160

//// DIMENSÕES DA MÁQUINA 
 VGrind 360 com HPR 250

Reservados os direitos de alterações técnicas. Máquina com patentes registradas.



www.vollmer-group.com
VOLLMER WERKE Maschinenfabrik GmbH
Ehinger Straße 34 // D-88400 Biberach/Riß

Tel. +49 7351 5710 // Fax +49 7351 571130
info@vollmer-group.com

VGrind 360 – RESUMO DAS VANTAGENS MAIS IMPORTANTES:

MAIS PRECISÃO
Cinemática inovadora com usinagem em vários níveis com  
resultados da máxima qualidade. 
Convencer através de rigorosa precisão.

MAIS EFICIÊNCIA 
Redução de tempos mortos    
graças a uma automação inteligente e flexível. 
Experiemente a produtividade em um nível mais alto.

MAIS CONFORTO PARA O OPERADOR 
Acesso fácil, painel de operação ergonômico, 
e software testado e aprovado.
Facilite seu trabalho.

MAIS FLEXIBILIDADE
Usinagem eficiente de ferramentas de metal duro
de até 100 mm de diâmetro.
Garante uma precisão em qualquer situação.
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