
RETÍFICA PLANA MANUAL
PARA AFIAÇÃO DE PUNÇÕES E MATRIZES

Mais agilidade, autonomia e qualidade

A Unistamp tem a solução para você não perder mais tempo  
e nem dinheiro com terceirização de afiação. Com a Retífica 
Plana Manual da Unistamp, você ganha agilidade, autonomia  
e qualidade no trabalho.

O tamanho compacto da Retífica Plana permite que ela 
fique posicionada ao lado das máquinas, proporcionando 
manutenções com muito mais rapidez.
 
Por isso, chega de ferramenta parada esperando serviço 
externo de afiação. Peça agora mesmo a visita de um de 
nossos representantes e conheça em detalhes todo o 
potencial da Retífica Plana Manual da Unistamp.

Com ela na sua empresa,  
a produção não para.



Para obter uma afiação adequada

Refrigeração eficaz
Maior vida útil das ferramentas, 
qualidade do produto e alívio ao 
sistema e à própria máquina.

Rendime nto das 
ferramentas
Cuidado com rebolo errado, 
parâmetros de retífica 
inadequados e refrigeração 

Fios de corte
Precisam ser verificados 
regularmente para garantir  
uma produção com qualidade.

Passe certo
Afiações com refrigeração em 
abundância, removendo 0.05 mm 
para cada passe executado.

Especificações Técnicas da Máquina

Curso longitudinal da máquina 220mm

Curso transversal da máquina 115mm

Curso vertical (movimento da altura do 285mm

Dimensões do rebolo 150x25x10mm

Velocidade de rotação do rebolo 3.750 RPM

Motor elétrico 0,38 kW (90,5 CV)

Tensão de alimentação Trifásico 220/380V

Peso aproximado 192 kg

Dimensões da embalagem 540x1640x750mm

Máquina completa construída  
com aços selecionados e sistema  

de produção de alta qualidade.

Retífica Plana afia com alta precisão e qualidade.

Composição Standard

1. Sistema de refrigeração

2. Base magnética

3. Balanceador de rebolo

4. Desmagnetizador de peças

5. Diamante para limpeza do rebolo

6. Dispositivo para afiar punções  
 em ângulo

7. Conjunto para fixação de punções  
 e matrizes na base magnética

8. Bancada de suporte

vendaspunc@unistamp.com.br 

www.unistamp.com.br
Metalúrgica Várzea Paulista Ltda. 
Rod. Edgar Máximo Zambotto, km 68 Jarinu - SP  
CEP 13240-000 • Fone/ Fax: (011) 4016.0250


