MÁQUINAS CHINELATTO PARA MOTORES DE MOTOS
1

FRESADORA DE SEDE DE VÁLVULAS DE
CABEÇOTE DE MOTO “CHINELATTO”

. Útil p/ remoção e usinagem da sede em
grau c/ uso de ferramenta.

www.CHINELATTO.com.br

SUPREMA
Série M-A

imagem meramente
ilustrativa

Série M-A - Eixo porta ferramenta, Ferramentas, Eixos piloto, Afiador de ferramenta,
Vacuômetro aferidor de assentamento, Gabinete e Motor pneumático;

2

ESMERILHADORA AUTOMÁTICA DE SEDE
DE VÁLVULAS “CHINELATTO”
Modelo: RAS-300

. simula movimento manual;
. o eixo porta ventosa gira automático
6 segundos à esquerda e 6 à direita;
. equipada com medidor de
assentamento da válvula na sede.
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CHINELATTO
Tel: (19) 3446.4545
Email: chinelatto@chinelatto.com.br
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RETIFICADORA PORTÁTIL DE SEDE DE
VÁLVULAS “CHINELATTO”
Modelo: RSV-1
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www.CHINELATTO.com.br

RSV1
Fornecida com:
. diamantador em grau da pedra;
. diamante;
. eixos pilotos;
. pedras;
. máquina p/ 11.000 rpm.

imagem meramente
ilustrativa

4

RETÍFICA DE VÁLVULAS “CHINELATTO”
Modelo: RV-1

imagem meramente
ilustrativa

RV1
. fornecida com pinças para agarrar válvulas
com haste de Ø 4 a 7 mm;
. cabeçote porta-válvula com inclinação;
. dotada de bomba de refrigeração.

CHINELATTO
Tel: (19) 3446.4545
Email: chinelatto@chinelatto.com.br
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BROQUEADORAS DE CILINDROS DE MOTOS

www.CHINELATTO.com.br

CHINELATTO

IMPORTADA
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Modelo: BVC-90E
BVC-65

BVC-90

Modelo

BVC-65

BVC-90E

BVC-90

BCM-80

Chinelatto

Chinelatto

Chinelatto

Importada

Ø39 a Ø65mm

Ø47 a Ø90mm

Ø52 a Ø90mm

Ø46 a Ø80mm

via correia

via correia

via engrenagens

via correia

0,3 mm

0,5 mm

1,2 mm

0,5 mm

(1) 600 rpm

(1) 425 rpm

(2) 345 – 420 rpm

(1) 486 rpm

130 mm

140 mm

245 mm

160mm

.fabricação
.capacidade usinagem

.transmissão
.capacidade corte máx.no diâmetro
.rotações de giro
.profundidade máx.
.afiador ferramenta c/ pedra

BCM-80

não

não

sim

sim

77 kg

80 kg

145 kg

80 kg

BVC-65

BVC-90E

BVC-90

BCM-80

(1) mesa porta cilindros de moto

sim

sim

sim

sim

(1) jogo de ferramentas de corte

sim

sim

sim

sim

(1) micrometro leitura no diametro

sim

sim

sim

sim

(1) dispositivo p/medir ferramenta

sim

sim

sim

sim

(1) jogo de pinos de centragem

sim

sim

sim

sim

(1) jogo de flanjes p/fixação
cilindros

sim

sim

sim

sim

.peso líquido aproximado
ACESSÓRIOS NORMAIS:
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BVC-65 / BVC-90E / BVC-90
. Equipadas com mesa porta-cilindro retificadas e
preparadas para usinagem de precisão.
CHINELATTO
Tel: (19) 3446.4545
Email: chinelatto@chinelatto.com.br
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BRUNIDORA DE CILINDROS DE MOTOS
Modelo: BR-90
Modelo

BR-90

.fabricação

Chinelatto

.capacidade brunimento

Ø 41 a Ø 108 mm

.motor giro eixo porta brunidor

0,75 cv

.velocidades de giro do eixo porta brunidor
.refrigeração

por gravidade

www.CHINELATTO.com.br

.tensão elétrica normal instalada

220 volts 60hz.trif.

Acessórios normais:

BR-90

(1) mesa porta cilindros de moto

sim

(1) aparelho brunidor c/2 pedras grana 200 e c/ 2 feltros
capacidade Ø 41 a Ø 67 mm

sim

(1) aparelho brunidor c/2 pedras grana 200 e c/ 2 feltros
capacidade Ø 68 a Ø 108 mm

sim

Modelo: BPM-200

Modelo
.fabricação
.capacidade brunimento

BPM-200
Chinelatto
Ø 41 a Ø 108 mm

.consumo de ar comprimido

11,5 pés cúbicos /min

.potência elétrica instalada

0,623 cv

.embalagem - dimensões (C x L x A)
.peso líquido aproximado

0,74 x 0,75 x 1,77m
180 kg

Acessórios Normais:
(1) Grampo “U”
(2) Varão Roscado 5/8”
(2) Porca Sextavada 5/8”
(2) Arruela Lisa Ø 5/8”
(2) Calco Quadrado 5/8” x 200 mm
(1) Aparelho Brunidor Nº0 c/ 2 pedras e 2 feltros p/ diâmetro Ø41~67
Acessórios Opcionais:
(1) Aparelho Brunidor Nº 0 c/ 2 pedras e 2 feltros para Ø38 ~ 43 mm.
(1) Aparelho Brunidor Nº 2 c/ 2 pedras e 2 feltros para Ø68 ~ 108 mm.
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(2) 210-420 rpm

CHINELATTO
Tel: (19) 3446.4545
Email: chinelatto@chinelatto.com.br
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APARELHO DE BALANCEAR VIRABREQUIM
“CHINELATTO”
Modelo: BV

. interessante;
. com abertura regulável para
suportar virabrequins pequenos
e médios;
. equipada com relógio comparador.

www.CHINELATTO.com.br

OPCIONAL
SUPORTE MAGNÉTICO
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MINI-TORNO “IMPORTADO”

Ø180 X 350MM

. útil para usinagens pequenas;
. importado e devidamente testado
antes da entrega.
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CHINELATTO
Tel: (19) 3446.4545
Email: chinelatto@chinelatto.com.br
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MEDIDOR DE VÁCUO PARA AFERIR
ASSENTAMENTO DA VÁLVULA NA SEDE
“CHINELATTO”
Modelo: VP

. Auxilia aferição rápida do
assentamento da válvula
na sede.
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www.CHINELATTO.com.br
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INDÚSTRIA DE MÁQUINAS CHINELATTO LTDA.
Rodovia SP-147, Km 104,7 - Cx.Postal: 260
CEP: 13480-970 - Limeira - SP - Brasil
Fone: +55 19 3446.4545 - Fax: +55 19 3446-4545 - R. 228
E-mail: chinelatto@chinelatto.com.br
Home-page: www.chinelatto.com.br

