


MÁQUINAS PARA TRABALHAR FIEIRAS

As máquinas para trabalhar fieiras de metal duro, próprias para trabalho em pequenas ou médias 
trefilarias, são:

MÁQUINAS PARA ABRIR E RETIFICAR FIEIRAS, MOD. RF – Trabalham com movimento 
de rotação e de percussão das agulhas, girando em sentido contrário ao da fieira e desbastando o 
metal duro através de abrasivos especiais e de pó de diamante de granulação apropriada.
Possuem velocidade regulável de rotação das agulhas e das fieiras e podem, em poucos minutos, 
restaurar os cones de trabalho das fieiras.
São fornecidas em versões de 1 a 6 agulhas, conforme a quantidade diária de fieiras a retificar.
As  máquinas  são  equipadas  com  bandeja  coletora  de  abrasivo  e  de  pó  de  diamante  usado, 
possibilitando o reuso destas substâncias, com significativa economia de produtos.

MÁQUINAS PARA  RETIFICAR AGULHAS DE FIEIRAS, MOD. RAG – Estas máquinas são 
auxiliares das máquinas para retificar fieiras e servem para preparar as agulhas de aço usadas pelas 
máquinas RF e para recuperar as gastas.
O  cabeçote  porta  agulhas  giratório,  acoplado  a  um  goniômetro,  permite  fixar  o  ângulo  mais 
apropriado para cada necessidade de material e de trabalho.
O rebolo, montado em eixo com rolamentos blindados, tem a possibilidade de avanço micrométrico 
controlado manualmente.
O movimento de vai e vem da agulha frente ao rebolo é manual, comandado por meio de uma 
alavanca.

CABEÇOTE PARA POLIMENTO DAS FIEIRAS, MOD. POL –  O cabeçote  modelo  POL 
permite realizar manualmente o polimento e calibração final da fieira, tanto do cone de trabalho 
como do paralelo, deixando a fieira em condições ótimas de operação.
A máquina pode ser fornecida com placa de 4 castanhas para fixação das fieiras, ou com uma ou 
mais pinças para fixação mais rápida e precisa.  
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