


fresadora
A linha de equipamentos widcnc, foi desenvolvida para dar uma resposta eficaz às necessidades do mercado de fresadoras. 
Desenvolvemos uma linha de equipamentos robustos, fiáveis e tecnologicamente avançados com condições muito vantajosas.

Dimensões (C x L x A): 3660 x 2740 x 1640 mm
Peso: 2000 Kg
Energia: Trifásico AC 380V 50/60Hz 15A
Velocidade máxima deslocação: até 25 m/m

Melhores fresas do mercado
Dispomos de uma gama completa de 
CNC’s capazes de responder às exigências 
do mercado.

Aplicações infinitas
Corte e grave vários materiais.

Software fácil de usar
Software intuitivo com potentes ferramen-
tas, adequado tanto para iniciantes como 
para profissionais.

Materiais de primeira classe
Garantimos máquinas com fiabilidade, 
robustez e precisão.



 +351 253 814 700
geral@widinovations.pt
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• Mesa de vácuo com 6 zonas independentes
• Bomba de vácuo 5.5 kw
• Área de trabalho 2000 x 3000 mm
• Altura do eixo Z até 200 mm
• Movimento X/Y: Pinhão e Cremalheira
• Movimento Z: fuso sem fim
• Motores passo a passo
• Potencia do mandril 4.5 kw refrigerado por ar
• Aspiração de 3.5 kw com saco duplo
• Estrutura com vigas soldadas
• Sistema de lubrificação de máquina – manual
• Software Artcam – Licença para 1 ano
• Sistema de comando: NC Studio
• Conetividade por USB/Rede

• Mandril Italiano e de diferentes potencias
• Motores Servo
• ATC – Troca automática de ferramentas
• Mist Cooling – Refrigeração das fresas
• Lubrificação de máquina automática

principais
características

opcionais
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