ROUTER CNC
NINA-GOLD
STANDARD V2
NOVA ARQUITETURA
MAIOR ÁREA DE TRABALHO
ESTRUTURA MAIS ROBUSTA
MAIOR PRECISÃO

NOVO MODELO DE NOSSA LINHA DE ENTRADA PARA INICIAR OU
EXPANDIR O SEU NEGÓCIO!

ROUTERS NINA-GOLD: IDEAIS
PARA RECORTES, REBAIXOS,
RELEVOS, USINAGENS E
GRAVAÇÕES POR COMANDO
NUMÉRICO.
A MÁQUINA MAIS VERSÁTIL PARA
EVOLUIR O SEU NEGÓCIO!

ROUTER CNC NINA-GOLD: PRODUÇÃO NACIONAL,
EXCELENTE CUSTO/BENEFÍCIO, VERSÁTIL E EFICIENTE.
Diversas aplicações, como:
♦ Comunicação Visual: confecção
de placas, painéis, molduras,
expositores-displays
♦ Peças para: artesanato, partes
para fabricação de móveis,
armários, cozinhas modulares,
indústria náutica e confecção
de maquetes
♦Peças técnicas em alumínio,
latão e moldes para vacuum
forming
♦ Partes para indústria de
brinquedos e móveis para
crianças, em especial para
peças encaixadas (as Ninas
dispõe de função especial
para isso)
♦ Peças e balcões de pontos
de venda e expositores.

Acessórios Opcionais:
Mesa de vácuo setorizada
Nebulizador (para metais)
Faca Tangencial
Aspirador de cavacos
Software CAM VCarve Pro

Um tamanho para cada necessidade:

Principais características
♦ Sistema CNC independente (DSP) que não necessita de
computador para operar. O arquivo é gravado no sistema através
de conexão USB e permanece na memória da máquina até ser
apagado
♦ Velocidade de Posicionamento: até 210mm/s (13m/min)
♦ Velocidade máx. usinagem: 167mm/s (10m/min)
♦ Precisão de posicionamento: 0,2mm
♦ Força linear dos motores de passo: 92kgf.cm
♦ Eletromandril de usinagem: 3HP (opcionais 4HP a 6HP)
♦ Consumo de energia: 500W (CNC)+Potência do Mandril
♦ Alimentação: 220VAC monofásico (trifásico necessário caso
opte por mesa de vácuo
♦ Acompanha bocal e mangueira para remoção de cavacos e pó
♦ Movimentação por guias lineares prismáticas e cremalheiras
♦ Pintura epoxi texturizada de toda a estrutura da máquina
♦ Acompanha kit com duas pinças e 7 fresas
♦ Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação

Sistema CNC Tipo
DSP, que dipensa
o uso de
computador para
operação

Detalhe da mesa de vácuo
setorizada (opcional)

Eletromandril de 3HP (opcionais de
4HP ou superiores
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