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não ferrosos Ligas de Alumínio - Latão - Cobre - Bronze 300 - 1000 óleo solúvel ou a seco

Ligas de Níquel 20 - 30 óleo solúvel / óleo de corte

80 - 100

aço carbono / aço liga

com baixa resistência < 25 HRC 130 - 150

óleo soluvel

com média resistência de 25a 35 HRC 120 - 130

com alta resistência acima de 35 - 45 HRC 100 - 120

com alta resistência acima de 45 - 55 HRC

100 - 300  a seco

Zinco e Ligas Zamak 80 - 130

100 - 150

Ligas de Titânio 20 - 50

Termoplásticos   Nylon - PVC - Tefl on - Acrílico - Borracha 150 - 500

D = diâmetro da peça ou da ferramenta* AD = avanço por faca

* D = diamentro da peça, quando a ferramenta é estática N = numero de cortes (facas) da ferramenta

* D = diamentro da ferramenta, quando a ferramenta é rotativa tabela de avanço por dente:

RPM = VC x 318 / D VA = RPM x AD x N
RPM = rotações por minmuto VA = velocidade de avanço

VC = velocidade de corte (vide tabela) RPM = rotações por minmuto

água, ar comprimido
Termofi xos Baquelite - com fi bra de vidro 100 - 300

Borracha Sintética Ebonite - Vulcanite 80 - 250 ar comprimido

óleo solúvelAlpaca

óleo solúvel ou a seco
difícil usinagem 32 - 63

ferro fundido
Cinzento (lamelar) < 21 HRC 23 - 28

Nodular (maleável) > 21 HRC 14 - 18

Ligas de Alumínio

com cavaco longo 63 - 100

com cavaco curto

70 - 80

com alta resistência acima de 35 - 45 HRC 50 - 70

com alta resistência acima de 45 - 55 HRC

100 - 150

Ligas de Titânio 20 - 40

Termoplásticos   Nylon - PVC - Tefl on - Acrílico - Borracha 90 - 150

Ligas de Magnésio 100 - 400  a seco

Zinco e Ligas Zamak 80 - 100

óleo solúvelAlpaca

semi-desbaste 0,1 - 0,125 mm semi-desbaste 0,5 - 2 mm

aço carbono / aço liga

com baixa resistência < 25 HRC 90 - 100

óleo soluvel

com média resistência de 25a 35 HRC

50 - 100 ar comprimido

tabela de velocidades de corte p/ insertos de metal duro intercambiáveis

não ferrosos Ligas de Alumínio - Latão - Cobre - Bronze 100 - 400 óleo solúvel ou a seco

Ligas de Níquel 20 - 30 óleo solúvel / óleo de corte

30 - 50

aço inoxidável 30 - 60

ferro fundido 80 - 100

Ligas de Magnésio

água, ar comprimido
Termofi xos

30 - 60

aço inoxidável 60 - 90

ferro fundido

desbaste 0,125 - 0,2 mm desbaste 2 - 9 mm

tabela de avanço por dente (faca) tabela de profundidade de corte
acabamento 0,05 - 0,1 mm acabamento 0,01 - 0,5 mm

Borracha Sintética Ebonite - Vulcanite

Baquelite - com fi bra de vidro 50 - 70

16 - 28

Cobre
“Standar” 40 - 63

óleo solúvel / óleo de corte
Eletrolítico 28 - 40

água, ar comprimido
Termofi xos Baquelite - com fi bra de vidro 16 - 25

Borracha Sintética Ebonite - Vulcanite 18 - 30 ar comprimido

40 - 63

Ligas de Titânio 6 - 9

Termoplásticos   Nylon - PVC - Tefl on - Acrílico - Borracha 25 - 40

Ligas de Magnésio 80 - 100  a seco

Zinco e Ligas Zamak 32 - 50

óleo solúvelAlpaca

tabela de velocidades de corte p/ fresas de metal duro

tabela de velocidades de corte p/ ferramentas de aço rápido
material resistencia material VC (m/Min) lubrificação

14 - 18

fundido 10 - 14

temperado 6 - 10

aço inoxidável
Ferreitico ou Mertensílico 5 - 8

com alta resistência 3 - 5

aço carbono

com baixa resistência < 21 HRC 26 - 32

óleo soluvel

com média resistência de 21 a 27 HRC 25 - 28

com alta resistência acima de 27 HRC 20 - 25

aço liga

beneficiado

com Silício 32 - 50

Latão
fácil usinagem 63 - 90

40 - 63

Ligas de Níquel
fácil usinagem 8 - 12

óleo solúvel / óleo de corte
difícil usinagem 4 - 8

Bronze
Ligas ou Fosforoso 28 - 32

óleo solúvel / óleo de corte
Bronze
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cilindro hidráulico p/ morsa mr-35050-05/35050-06

fresa rabo de andorinha - forma A - norma Din 1833a-h

jogo macho manual rosca Métrica Grossa - NORMA 

DIN352

jogo macho manual rosca Métrica Fina - NORMA 

DIN2181

jogo macho manual rosca UNC (unificada Grossa) - 

NORMA DIN351

jogo macho manual rosca BSW (withwort 55º) - NORMA 

DIN351

jogo macho manual rosca UNF (unificada Fina) - NORMA 

DIN351

jogo macho manual rosca BSP (rosca GAS) - NORMA 

DIN5157

macho manual rosca NPT (rosca conica p/ TUBO) - 

NORMA americana

luminária c/ lente aumento 480x400-fluorescente

macho máquina ponta helicoidal - haste reforçada  - 

rosca Métrica Grossa - NORMA DIN371

macho máquina helicoidal - haste reforçada  - rosca 

Métrica Grossa - NORMA DIN371

macho máquina ponta helicoidal - haste passante  - rosca 

Métrica Grossa - NORMA DIN376

macho máquina helicoidal - haste passante - rosca 

Métrica Grossa - NORMA DIN374

macho máquina reto - haste passante  - rosca Métrica 

Grossa - NORMA DIN376

jogo lima agulha diamantada 140mm-10 pçs

45

28

66

66

67

67

68

68

68

69

71

71

71

71

72

72

índice
acessórios sobressalentes p/ ferramentas 

intercambiáveis
5 a 12

fresa intercambiável ncta 43

fresa módulo Din3972 43

afiadora de ferramentas universal 12 fresa módulo Din3972 - jogo 44

afiadora de brocas 13 fresa módulo diametral pitch 44

alargador expansivo 13

base magnética comum 15 fresa topo hss 4 cortes / (varios cortes) 47

base magnética articulada 15 fresa topo metal duro 2 cortes 47

bateria LR-44 para instrumentos de medição 16 fresa topo metal duro 3 cortes - p/ Alumínio 48

base magnética c/ 03 bico refrigeração 16 fresa topo metal duro 4 cortes 48

bedame aço rápido 12% cobalto 16 fresa woodruff 49

alargador manual helicoidal norma din206b 14

alargador manual reto norma din206a 14 fresa rasgo T - norma Din 851 45

alargador maquina helicoidal norma din212d 14 fresa topo desbaste hss 45

avanço automático longitudinal 0-200 rpm 14 fresa topo desbaste metal duro 46

base giratória p/ morsa hidráulica 15 fresa topo hss 2 cortes 46

bloco magnético em V-100x95x70 17 jogo barra mandrilar 61

bomba refrigeração imersão 18 jogo brocas 62

broca de centro 18 jogo calços paralelos 18 pçs-p85 62

broca haste cônica 19 jogo calços paralelos 28 pçs-p150 63

broca metal duro 19 jogo calços paralelos 18 pçs-p-100 63

bits aço rápido 12% cobalto 16 haste p/ cabeçote broquear 49

bits metal duro k10 16 haste conica p/ mandril 49

bits redondo aço rápido 12% 17 haste paralela p/ mandril 50

bits redondo metal duro k10 17 imicro 3 pontas 50

bloco em V c/ grampo-70x45x40-(par) 17 insertos intercambiáveis 50 a 61

cabeçote broquear/mandrilhar 23 jogo castanha dura diplomat 10"-interna-U 64

cabeçote de rosquear 23 jogo castanha dura diplomat 10"-externa-U 64

cabeçote intercambiável ncka 23 jogo castanha dura p/ placas automáticas 65

cabeçote intercambiável ncda 24 jogo castanha mole p/ placas automáticas 65

cabeçote intercambiável ncwa 24 jogo discos divisores p/ hv-8/hv-10/hv-12 65

broca HSS (aço rápido) - mílimetros 20 jogo calibrador de folga 32 lâminas 0,03-1 63

broca HSS (aço rápido) - polegadas 21 jogo calibrador telescópico 8-150 63

bucha redução - BT e ISO 21 jogo castanha base centrex 10" 64

bucha redução cone morse 22 jogo castanha dura centrex 10"-interna-E30 64

cabeçote 90º 22 jogo castanha dura centrex 8"-interna 64

chave encaixe p/ porta pinças tipo boca 27

chave encaixe p/ porta pinças tipo U 27

chave gancho p/ porta pinças 28

chave torx 28

cabeçote intercambiável ncnc 25 jogo lima agulha bastarda 140mm-12 pçs 66

calibrador de furo 25

calibrador de raio 26

cantoneira ferro fundido 26

chave encaixe p/ porta pinças tipo castelo 27

desmagnetizador 30

divisor semi-universal 31

jogo de pinças modelo ER (DIN6499)divisor universal 31

jogo de pinças modelo OZ (DIN6388)

69

escala aço inoxidável 32

Kit presilhas de fixação (jogo de grampos)

69

escareador HSS - aço rápido 32

levantador magnético

69

compasso 500mm-reto 28

contra ponta p/ mesa divisora 28

cossinete aço rapido 29

desmagnetizador-MINI 30

ferramenta soldada 33 a 39

flange p/ placa de torno 39

flexível p/ refrigeração 39

fresa angular Din 842a 39

fresa angular Din 847 40

escantilhão 32

lima rotativa metal duro

70

esquadro c/ base 32

luminária blindada haste articulada-220v

70

esquadro c/ fio luz 33

luminária blindada haste flexível

70

esquadro combinado-0-180° 33 70

estojo madeira 119

fresa circular Din 1834an 40

fresa circular Din 885ah 40

fresa circular Din 885bh 41

fresa esferica metal duro 2 cortes 41

fresa esferica metal duro 4 cortes 42

fresa intercambiável ncos 42
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macho máquina helicoidal - haste passante - rosca 

Métrica Fina - NORMA DIN374

macho máquina helicoidal - haste reforçada  - rosca UNC 

(unificada Grossa 60º) - NORMA DIN371

macho máquina helicoidal - haste reforçada  - BSW 

(withwort 55º) - NORMA DIN371

macho máquina helicoidal - haste passante  - rosca UNC 

(unificada Grossa 60º) - NORMA DIN376

macho máquina helicoidal - haste passante  - BSW 

(withwort 55º) - NORMA DIN2183

macho máquina helicoidal - haste reforçada  - rosca UNF 

(unificada Fina) - NORMA DIN371

mandril porta pinças haste paralela MINI - porca tipo 

castelo

micometro externo intercambiável p/ grandes 

capacidades - batente deslizante

paquímetro comum (graduação 0,05mm/1/128") - com 

TIN

presseter de altura 50mm-c/ relógio-base magnética

mandril c/ chave

mandril expansivo

mandril porta barra BT

mandril porta fresa BT

mandril porta fresa cone morse

mandril porta fresa cone ISO

mandril porta mandril cone BT

porca p/ porta pinças - tipo castelo

porta bedame

placa de torno 4 castanhas - independentes

94
72

73

73

73

74

74

índice

84

84

84

85

85

85

86

86

86

87

87

87

83

83

mandril porta mandril cone ISO

mandril aperto rápido

ponta fixa - com metal duro na ponta

94

ponta rotativa standard carga leve

95

ponta rotativa standard carga média

95

ponta rotativa p/ copiador

95

ponta rotativa p/ copiador - CABRI

96

ponta rotativa intercambiável

96

ponta rotativa p/ Tubo

97

porca c/ flange

97

98

porca p/ porta pinças - tipo A

98

porca p/ porta pinças - OZ

98

99

78

78

79

79

79

80

80

80

81

81

81

82

mandril porta pinças haste paralela

mandril porta pinças

74

75

75

75

76

76

76

87

mandril porta pinças cone morse

mandril porta pinças ISO

mandril porta pinças ISO-OZ5

mesa coordenada

morsa mecânica giratória modelo QH

morsa mecânica giratória modelo VA

porca T

recartilha avulsa em VND - esquerda

sensor de localização vps-201

suporte p/ rosca - externo

morsa mecânica giratória modelo QB

mesa divisora horizontal e vertical

mesa magnetica circular

mesa magnetica

mesa seno

micro retifica pneumática

micometro externo digital

micometro externo comum

micometro externo intercambiável

micrometro interno tipo paquimetro

micrometro interno tubular

mola espiral p/ mangote iso40-largura 30mm

morsa coordenada

morsa hidráulica

117

118

118

sensor de localização vps-302

106

súbito (comparador de diâmetro interno)

107

suporte intercambiável externo

107

suporte intercambiável interno

107

suporte p/ canal - externo

108 a 112

suporte p/ canal - interno

113 a 115

suporte p/ corte - externo

115

116

suporte p/ rosca - interno

prolongamento cone morse

saca parafusos

105

sensor de localização c/ beeper

106

106

sensor de localização vps-301

106

suporte p/ micrometro

proteção sanfonada p/ barramentos

proteção lisa p/ barramentos

102

punção de marcação - numeros

102

punção de marcação - letras (alfabeto)

102

rebolo para afiadora de brocas 39064-02

103

recartilha avulsa em VND - reta

103

recartilha avulsa em VND - direita

103

103

recartilha avulsa em VND - cruzada

104

99

porta bits

99

porta cossinete

100

porta recartilha simples

100

porta recartilha duplo

100

porta recartilha triplo

101

porta recartilha interno

101

transferidor ângulos tipo meia lua 200x100

vira macho - desandador

vira macho tipo T 

118

vira macho tipo T  c/ catraca

118

vira macho tipo T  c/ catraca longo

119

116

suporte p/ preparação de ferramentas bt40

117

traçador altura c/ visor ótico

117

transferidor ângulos goniômetro-c/ lupa

116

relógio apalpador

104

relógio comparador

104

retificador de rebolos

105

riscador tipo caneta

105

saca bucha

105

89

89

89

90 a 91

92

88

88

89

93
93

119paquímetro digital

paquímetro c/ relógio

paquímetro serviços pesados s/ orelha

paquímetro profundidade

parafuso torx

pente de rosca

pinça modelo ER - DIN6499

pinça modelo OZ - DIN6388

pinça p/ afiadora de ferramentas universal

pino de fixação p/ cones porta ferramentas

placa de torno 3 castanhas - universal

101

101

102

74

77

77

77

82

82

83

87

88

88

macho máquina helicoidal - haste passante  - rosca UNF 

(unificada Fina) - NORMA DIN371

placa de torno 3 castanhas - reversível

placa de torno 4 castanhas - universal

119

morsa mecânica giratória de grande abertura

morsa p/ furadeira

morsa precisão retificada modelo qkg

nível precisão

óleo de corte p/ metais super1

óleo solúvel SH-1L

óleo solúvel SH-20L

paquímetro comum (graduação 0,02mm/.001")

paquímetro comum (graduação 0,05mm/1/128")

92

4



-cabeçote intercambiável 100mm p/ tpkn-2204

-cabeçote intercambiável 125mm p/ tpkn-2204

-cabeçote intercambiável 160mm p/ tpkn-2204

-cabeçote intercambiável 200mm p/ tpkn-2204

-cabeçote intercambiável 80mm p/ tpkn-2204

-acessório p/ cabeçote-parafuso grampo ar-16/ar22

suporte intercambiável pclnL-2020-K12

suporte intercambiável pclnR-2020-K12

suporte intercambiável pclnL-2525-M12

suporte intercambiável pclnR-2525-M12

suporte intercambiável pdjnL-2020-K15

suporte intercambiável pdjnR-2020-K15

suporte intercambiável pdjnL-2525-M15

suporte intercambiável pdjnR-2525-M15

pag. 24

pag. 24 pag. 24

pag. 43

pag. 24

acessório p/ suporte-alavanca 174.3-841
código:

174.3-841

NCM 8466.10.00

Peso (Kg) 0,01

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/alavanca-

do-suporte-intercambiavel

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/cabecotes/intercambiavel/ace

ssorios-para-cabecotes-

intercambiaveis/grampos-e-

parafuso-do-grampo

aplicação/relacionados:

acessório p/ cabeçote-parafuso grampo ar-16/ar22

aplicação/relacionados:

pag. 111

pag. 111

pag. 24

NCM 8466.10.00

Peso (Kg) 0,01

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/alavanca-

do-suporte-intercambiavel

-cabeçote intercambiável 100mm p/ tpkn-1603

-fresa intercambiável 40mm p/ tpkn-1603

-fresa intercambiável 30mm p/ tpkn-1603

-cabeçote intercambiável 200mm p/ tpkn-2204

-cabeçote intercambiável 160mm p/ tpkn-2204

-cabeçote intercambiável 125mm p/ tpkn-2204

-cabeçote intercambiável 100mm p/ tpkn-2204

-cabeçote intercambiável 80mm p/ tpkn-1603

-cabeçote intercambiável 63mm p/ tpkn-1603

-cabeçote intercambiável 50mm p/ tpkn-1603

NCM 8466.10.00

Peso (Kg) 0,01

-cabeçote intercambiável 80mm p/ tpkn-2204

-acessório p/ cabeçote-grampo ar-16

aplicação/relacionados:

código: código:
acessório p/ cabeçote-parafuso grampo     5412.045-01

Peso (Kg) 0,01

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/cabecotes/intercambiavel/ace

ssorios-para-cabecotes-

intercambiaveis/grampos-e-

parafuso-do-grampo

código:

ar-16/ar22-m5

> detalhes: rosca = m5

5412.045-01-m5ar-22

pag. 43

ar-16-grampo

aplicação/relacionados:

-cabeçote intercambiável 50mm p/ tpkn-1603

-fresa intercambiável 30mm p/ tpkn-1603

acessórios sobressalentes p/ ferramentas intercambiáveis

*.*-acessório p/ cabeçote-parafuso grampo 5412.045-01
-cabeçote intercambiável 63mm p/ tpkn-1603

aplicação/relacionados:

5412.045-01
acessório p/ cabeçote-grampo ar-16acessório p/ cabeçote-grampo 5412.045-01

NCM 8466.10.00

Peso (Kg) 0,01

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/cabecotes/intercambiavel/ace

ssorios-para-cabecotes-

intercambiaveis/grampos-e-

parafuso-do-grampo

aplicação/relacionados:

*.*

acessório p/ suporte-alavanca 174.3-847
código:

174.3-847

NCM 8466.10.00

Peso (Kg) 0,02

link loja virtual:

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/cabecotes/intercambiavel/ace

ssorios-para-cabecotes-

intercambiaveis/grampos-e-

parafuso-do-grampo

aplicação/relacionados:

0,01

http://www.orionferramentas.co

m/cabecotes/intercambiavel/ace

ssorios-para-cabecotes-

intercambiaveis/grampos-e-

parafuso-do-grampo

*.*

-cabeçote intercambiável 80mm p/ sekn-1204

-cabeçote intercambiável 63mm p/ sekn-1204

-cabeçote intercambiável 100mm p/ sekn-1204

NCM 8466.10.00

-acessório p/ cabeçote-grampo 5412.045-01

-cabeçote intercambiável 80mm p/ sekn-1204

-cabeçote intercambiável 63mm p/ sekn-1204

-cabeçote intercambiável 80mm p/ tpkn-1603

-fresa intercambiável 40mm p/ tpkn-1603

-cabeçote intercambiável 100mm p/ tpkn-1603

-acessório p/ cabeçote-parafuso grampo ar-16/ar22 *.*

NCM

Peso (Kg)

8466.10.00

código: código:

> detalhes: rosca = m5

-cabeçote intercambiável 100mm p/ sekn-1204

acessório p/ cabeçote-grampo ar-22
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suporte interno s32u-pclnr-12

aplicação/relacionados: aplicação/relacionados:

aplicação/relacionados:aplicação/relacionados:

pag. 112

*.*

suporte interno s16r-pwlnL-07

suporte interno s16r-pwlnR-06

suporte interno s25t-pclnR-12

suporte interno s20s-pclnR-12

suporte intercambiável sdjcL-2525-M11

suporte intercambiável sdjcL-2020-K11

suporte intercambiável sdjcR-2525-M11

suporte intercambiável sdjcR-2020-K11

suporte intercambiável pclnR-2525-M12

suporte intercambiável pclnL-2525-M12

suporte intercambiável pclnR-2020-K12

suporte intercambiável pclnL-2020-K12

suporte intercambiável ckjnL-2525-M16

suporte intercambiável ckjnL-2020-K16

suporte intercambiável pdjnR-2525-M15

suporte intercambiável pdjnL-2525-M15

suporte intercambiável pdjnR-2020-K15

suporte intercambiável pdjnL-2020-K15

suporte p/ rosca R166.okf-32-16

suporte p/ rosca R166.okf-20-16

suporte p/ rosca R166.okf-16-16

suporte p/ rosca R166.ofg-2525-16

suporte p/ rosca R166.ofg-2020-16

suporte interno s32u-ckunR-16

suporte interno s25t-ckunR-16

suporte intercambiável ckjnR-2525-M16

suporte intercambiável ckjnR-2020-K16

pag. 113 pag. 115

pag. 111

pag. 111

pag. 108

pag. 108

*.*
pag. 117

pag. 116

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/calco-

para-suporte-

intercambi%C3%A1ael

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/calco-

para-suporte-

intercambi%C3%A1ael

Peso (Kg) 0,01

NCM 8466.10.00

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/calco-

para-suporte-

intercambi%C3%A1ael

acessório p/ suporte-calço rosca 16-eR
código:

01294

código de referencia ISO = 5322.321-1

NCM 8466.10.00

Peso (Kg) 0,02

acessório p/ suporte-calço knux-1604-R
código:

Peso (Kg) 0,01

NCM 8466.10.00

acessório p/ suporte-calço dcmt-11t3
código:

01291

código de referencia ISO = 5322.263-01

aplicação/relacionados:

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/calco-

para-suporte-

intercambi%C3%A1ael

aplicação/relacionados:

*.*

NCM 8466.10.00

Peso (Kg) 0,01

código de referencia ISO = 171.31-850

01305

código de referencia ISO = R170.5-851

NCM 8466.10.00

Peso (Kg) 0,02

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/calco-

para-suporte-

intercambi%C3%A1ael

acessório p/ suporte-calço knux-1604-L
código:

01304

código de referencia ISO = L170.5-851

Peso (Kg) 0,02

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/calco-

para-suporte-

intercambi%C3%A1ael

link loja virtual:

NCM 8466.10.00

acessório p/ suporte-calço dnmg-1506
código:

01280

código de referencia ISO = 171.35-850

438.3.841-1

aplicação/relacionados:

acessório p/ suporte-calço cnmg-1204
código:

01277

8466.10.00

Peso (Kg) 0,01

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/alavanca-

do-suporte-intercambiavel

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/alavanca-

do-suporte-intercambiavel

acessório p/ suporte-alavanca 5432.015-011
código:

5432.015-011

aplicação/relacionados:

NCMNCM 8466.10.00

Peso (Kg) 0,01

acessório p/ suporte-alavanca 438.3.841-1
código:

6



pag. 117

*.*

pag. 112

pag. 109

pag. 108

*.*

pag. 109

pag. 112

*.*

pag. 110

pag. 110

pag. 109

pag. 108

aplicação/relacionados:

*.*

pag. 115

NCM 8466.10.00

Peso (Kg) 0,02 NCM 8466.10.00

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/calco-

para-suporte-

intercambi%C3%A1ael

Peso (Kg) 0,01

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/conjunto-

grampo-com-parafuso

suporte p/ rosca R166.okf-32-22

suporte p/ rosca R166.okf-25-22

suporte p/ rosca R166.okf-20-22

suporte intercambiável mtjnL-2020-K16

código de referencia ISO = 5322.270-01 código de referencia ISO = 5322.331-06

aplicação/relacionados: aplicação/relacionados:

NCM 8466.10.00 NCM 8466.10.00

Peso (Kg) 0,01 Peso (Kg) 0,01

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/calco-

para-suporte-

intercambi%C3%A1ael

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/calco-

para-suporte-

intercambi%C3%A1ael

acessório p/ suporte-calço wnmg-0804
código:

acessório p/ suporte-conjunto 170.38.820-1
código:

01297 170.38.820-1

código de referencia ISO = 5322.331-07 aplicação/relacionados:

código de referencia ISO = 170.3-852 código de referencia ISO = 170-3-855

aplicação/relacionados: aplicação/relacionados:

suporte interno s32u-mwlnR-8

suporte intercambiável mwlnR-2525-M8

suporte intercambiável mwlnL-2525-M8

suporte intercambiável mwlnR-2020-K8

suporte intercambiável mwlnL-2020-K8

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/calco-

para-suporte-

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/calco-

para-suporte-

intercambi%C3%A1ael

8466.10.00

Peso (Kg) 0,02

NCM 8466.10.00

Peso (Kg) 0,01

acessório p/ suporte-calço vbmt-1604
código:

acessório p/ suporte-calço wnmg-0604
código:

01292 5322.331-06

acessório p/ suporte-calço rosca 22-eR
código:

acessório p/ suporte-calço snmg-1204
código:

01299 01281

código de referencia ISO = 5322.365-11A código de referencia ISO = 174.3.851

aplicação/relacionados: aplicação/relacionados:

pag. 116

NCM 8466.10.00 NCM 8466.10.00

Peso (Kg) 0,01 Peso (Kg) 0,01

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/calco-

para-suporte-

intercambi%C3%A1ael

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/calco-

para-suporte-

intercambi%C3%A1ael

acessório p/ suporte-calço tnmg-1604
código:

acessório p/ suporte-calço tnmg-2204
código:

01275 01276

suporte p/ rosca R166.ofg-2525-22

suporte intercambiável pssnR-2525-m12

suporte intercambiável pssnR-2020-k12

suporte intercambiável pssnL-2525-m12

suporte intercambiável pssnL-2020-k12

suporte interno s32u-ptfnr-16

suporte intercambiável mtenN-2525-M16

suporte intercambiável mtenN-2020-K16

suporte intercambiável mtjnR-3232-P16

suporte intercambiável mtjnR-2525-M16

suporte intercambiável mtjnL-2525-M16

suporte intercambiável mtjnR-2020-K16

suporte intercambiável mtjnL-2020-K16

suporte interno s50w-ptfnr-22

suporte interno s40v-ptfnr-22

suporte interno s32u-ptfnr-22

suporte intercambiável mtjnR-3232-P22

suporte intercambiável mtjnR-2525-M22

suporte intercambiável mtjnL-2525-M22

*.*

NCM

suporte intercambiável mwlnR-2525-M6

suporte intercambiável mwlnL-2525-M6

suporte intercambiável mwlnR-2020-K6

suporte intercambiável mwlnL-2020-K6

suporte intercambiável svvbN-2525-M16

suporte intercambiável svvbN-2020-K16

suporte intercambiável svjbR-2525-M16

suporte intercambiável svjbR-2020-K16

suporte intercambiável mtenN-2525-M16

suporte intercambiável mtenN-2020-K16

suporte intercambiável mtjnR-3232-P16

suporte intercambiável mtjnR-2525-M16

suporte intercambiável mtjnL-2525-M16

suporte intercambiável mtjnR-2020-K16

7



suprote intercambiável csspR-2525-M12

suporte intercambiável ctgpL-2020-K16

suporte intercambiável ctgpR-2020-K16

suporte intercambiável ctgpL-2525-M16

suporte intercambiável ctgpR-2525-M16

suporte interno s50w-ptfnR-22

suporte interno s40v-ptfnR-22

suporte interno s32u-ptfnR-22

suporte intercambiável mtjnR-3232-P22

suporte intercambiável mtjnR-2525-M22

suporte intercambiável mtjnL-2525-M22

suporte interno s32u-ptfnR-16

suporte interno s32u-ptfnl-16

suporte interno s25t-ptfnR-16

suporte interno s25t-ptfnl-16

suporte interno s20s-ptfnR-16

suporte interno s20s-ptfnl-16

*.*

pag. 114

suporte interno s40v-ptfnR-16

suporte interno s40v-ptfnl-16

suporte intercambiável ckjnL-2525-M16

suporte intercambiável ckjnL-2020-K16

suporte interno s32u-ckunR-16

suporte interno s25t-ckunR-16

suporte intercambiável ckjnR-2525-M16

suporte intercambiável ckjnR-2020-K16

suporte interno s32u-mwlnR-8

suporte interno s25t-mwlnR-8

suporte intercambiável mwlnR-2525-M8

suporte intercambiável mwlnL-2525-M8

suporte intercambiável mwlnR-2020-K8

suporte intercambiável mwlnL-2020-K8

suporte intercambiável mwlnR-2525-M6

suporte intercambiável mwlnL-2525-M6

suporte intercambiável mwlnR-2020-K6

suporte intercambiável mwlnL-2020-K6

0,01

acessório p/ suporte-grampo 5431.125-01
código:

5431.125-01

código de referencia ISO = 5431.125-01

aplicação/relacionados:

pag. 110 pag. 110

pag. 115

*.*

pag. 114

*.*

pag. 114

*.*

pag. 114

NCM 8466.10.00

NCM 8466.10.00

Peso (Kg) 0,01

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/grampo-

cunha

link loja virtual:

NCM 8466.10.00

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/grampo-

cunha

acessório p/ suporte-conjunto 174.9.832-2

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/conjunto-

grampo-com-parafuso

suporte interno s32u-ctfpR-16

suporte interno s25t-ctfpR-16

suporte interno s25t-ctfpL-16

Peso (Kg) 0,01

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/grampo-

cunha

NCM 8466.10.00

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/grampo-

cunha

acessório p/ suporte-grampo 5431.125-02
código:

5431.125-02

código de referencia ISO = 5431.125-02

aplicação/relacionados:

NCM 8466.10.00

Peso (Kg)

Peso (Kg) 0,01

código de referencia ISO = 170.5-824

0,01

suporte interno s20s-ctfpR-16

*.*

*.*

*.*

pag. 108

*.*

acessório p/ suporte-conjunto 181.38.824-1
código:

181.38.824-1

aplicação/relacionados:

*.*

acessório p/ suporte-grampo 170.5-825
código:

170.5-825

código de referencia ISO = 170.5-825

aplicação/relacionados:

pag. 108

acessório p/ suporte-conjunto 170.38.821-1
código:

170.38.821-1

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/conjunto-

grampo-com-parafuso

código:

174.9.832-2

aplicação/relacionados:

pag. 108

NCM 8466.10.00

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/conjunto-

grampo-com-parafuso

acessório p/ suporte-grampo 170.5-824
código:

170.5-824

aplicação/relacionados:

pag. 114

NCM 8466.10.00

Peso (Kg)

Peso (Kg) 0,01

aplicação/relacionados:

*.*

pag. 109

Peso (Kg) 0,01

8



suporte intercambiável s32u-pclnR-12

suporte intercambiável pclnR-2525-M12

suporte intercambiável pclnL-2525-M12

suporte intercambiável pclnR-2020-K12

suporte intercambiável pclnL-2020-K12

suporte interno s32u-ckunR-16

suporte interno s25t-ckunR-16

suporte intercambiável ckjnR-2525-M16

suporte intercambiável ckjnR-2020-K16

suporte interno s16r-pwlnL-6

suporte interno s16r-pwlnR-6

suporte interno s32u-pdunR-15

suporte interno s25t-pdunR-15

suporte interno s20s-pdunR-15

suporte intercambiável pdjnR-2525-M15

suporte intercambiável pdjnL-2525-M15

suporte intercambiável pdjnR-2020-K15

suporte intercambiável pdjnL-2020-K15

suporte p/ rosca R166.okf-32-22

suporte p/ rosca R166.okf-25-22

suporte p/ rosca R166.ofg-2525-22

pag. 110

*.*

pag. 110

pag. 115

pag. 108

*.*

pag. 111

pag. 111

*.*

pag. 117

NCM 8466.10.00

Peso (Kg) 0,01

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/mola-do-

parafuso-do-grampo

acessório p/ suporte-mola 170.5-848
código:

170.5-848

código de referencia ISO = 170.5-848

aplicação/relacionados:

NCM 8466.10.00

Peso (Kg) 0,01

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/mola-do-

parafuso-do-grampo

*.*

pag. 111

*.*

acessório p/ suporte-parafuso alavanca 174.3-821
código:

174.3-821

código de referencia ISO = 174.3-821

aplicação/relacionados:

Peso (Kg) 0,01

link loja virtual:

suporte interno s32u-mwlnR-8

suporte interno s25t-mwlnR-8

suporte intercambiável mwlnR-2525-M8

suporte intercambiável mwlnL-2525-M8

suporte intercambiável mwlnR-2020-K8

suporte intercambiável mwlnL-2020-K8

suporte interno s25t-mwlnL-6

NCM 8466.10.00

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/mola-do-

parafuso-do-grampo

pag. 111

acessório p/ suporte-parafuso alavanca 438.3-830

código de referencia ISO = 438.3-830

aplicação/relacionados:

pag. 115

*.*

NCM 8466.10.00

Peso (Kg) 0,01

174.3-830

código de referencia ISO = 174.3-830

aplicação/relacionados:

*.*

Peso (Kg) 0,01

pag. 116

link loja virtual:

acessório p/ suporte-parafuso calço 5512.090-03
código:

5512.090-03

código de referencia ISO = 5512.090-03

aplicação/relacionados:

NCM 8466.10.00

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/parafuso-

do-calco

Peso (Kg) 0,01

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/mola-do-

parafuso-do-grampo

acessório p/ suporte-parafuso alavanca 174.3-830
código: código:

438.3-830

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/mola-do-

parafuso-do-grampo

*.*

pag. 115

NCM 8466.10.00

acessório p/ suporte-mola 5561.001-44
código:

5561.001-44

código de referencia ISO = 5561.001-44

aplicação/relacionados:

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/mola-do-

parafuso-do-grampo

acessório p/ suporte-mola 5561.001-48
código:

5561.001-48

código de referencia ISO = 5561.001-48

aplicação/relacionados:

suporte interno s20s-mwlnR-6

suporte interno s20s-mwlnL-6

suporte intercambiável mwlnR-2525-M6

suporte intercambiável mwlnL-2525-M6

suporte intercambiável mwlnR-2020-K6

suporte intercambiável mwlnL-2020-K6

suporte interno s25t-mwlnR-6

8466.10.00
NCM

0,01
Peso (Kg)

9



link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/parafuso-

NCM 8466.10.00

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/parafuso-

Peso (Kg) 0,01

0,01

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/parafuso-

do-grampo

acessório p/ suporte-parafuso grampo         5512.084-01
código:

5512.084-01

suporte interno s32u-ckunR-16

suporte interno s25t-ckunR-16

suporte intercambiável ckjnL-2525-M16

suporte intercambiável ckjnR-2525-M16

suporte intercambiável ckjnL-2020-K16

suporte intercambiável ckjnR-2020-K16

NCM 8466.10.00

Peso (Kg) 0,01

*.*

NCM 8466.10.00

código de referencia ISO = 3212.010.206

aplicação/relacionados:

pag. 114

*.*

Peso (Kg) 0,01

NCM 8466.10.00

Peso (Kg) 0,01

acessório p/ suporte-parafuso grampo 5512.084-02
código:

5512.084-02

código de referencia ISO = 5512.084-02

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/parafuso-

do-calco

aplicação/relacionados:

acessório p/ suporte-parafuso pino 3212.010.255
código:

3212.010.255

código de referencia ISO = 3212.010.255

aplicação/relacionados:

*.*

pag. 109

acessório p/ suporte-parafuso pino 3212.010.206
código:

3212.010.206

NCM 8466.10.00

Peso (Kg) 0,01

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/parafuso-

do-calco

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/parafuso-

do-calco

link loja virtual:

acessório p/ suporte-parafuso calço 5512.090-01
código:

5512.090-01

código de referencia ISO = 5512.090-01

aplicação/relacionados:

pag. 112

suporte intercambiável svjbR-2020-K16

suporte intercambiável stgcR-2525-K11

suporte intercambiável stgcR-2020-K11 NCM 8466.10.00

acessório p/ suporte-parafuso grampo 170.5-865
código:

170.5-865

código de referencia ISO = 170.5-865

aplicação/relacionados:

pag. 116

código de referencia ISO = 5512.084-01

aplicação/relacionados:

Peso (Kg)

suporte p/ rosca R166.ofg-2020-16

suporte p/ rosca R166.ofg-1616-16

suporte p/ rosca L166.okf-20-16

suporte p/ rosca L166.okf-16-16

suporte p/ rosca L166.ofg-2525-16

suporte p/ rosca L166.ofg-2020-16

suporte p/ rosca L166.ofg-1616-16

suporte intercambiável svvcN-2020-K16

suporte intercambiável svvbN-2525-M16

suporte intercambiável svvbN-2020-K16

suporte intercambiável svjbR-2525-M16

suporte p/ rosca R166.okf-25-16

suporte p/ rosca R166.okf-20-16

suporte p/ rosca R166.okf-16-16

suporte p/ rosca R166.ofg-2525-16

pag. 112

pag. 112

pag. 116

pag. 117

*.*

*.*

*.*

*.*

*.*

suporte intercambiável sdjcR-2525-M11

suporte intercambiável sdjcR-2020-K11

suporte intercambiável sdjcL-2525-M11

suporte intercambiável sdjcL-2020-K11

suporte intercambiável sclcR-2020-K09

suporte intercambiável stgcL-2020-K11

suporte p/ rosca R166.okf-32-16

suporte intercambiável mtjnL-2525-M22

pag. 109

pag. 108

pag. 110

*.*

pag. 110

pag. 115

suporte intercambiável mwlnR-2525-M6

suporte intercambiável mwlnL-2525-M6

suporte intercambiável mwlnR-2020-K6

suporte intercambiável mwlnL-2020-K6

suporte intercambiável mwlnL-1616-K6

pag. 108

*.*

pag. 110

pag. 110

pag. 115
suporte interno s32u-mwlnR-8

suporte interno s25t-mwlnR-8

suporte intercambiável mwlnR-2525-M8

suporte intercambiável mwlnL-2525-M8

suporte intercambiável mwlnR-2020-K8

suporte intercambiável mwlnL-2020-K8

suporte intercambiável mwlnR-2525-M6

suporte intercambiável mwlnL-2525-M6

suporte intercambiável mwlnR-2020-K6

suporte intercambiável mwlnL-2020-K6

suporte interno s32u-ptfnR-16

suporte intercambiável mtenN-2525-M16

suporte intercambiável mtenN-2020-K16

suporte intercambiável mtjnR-3232-P16

suporte intercambiável mtjnR-2525-M16

suporte intercambiável mtjnL-2525-M16

suporte intercambiável mtjnR-2020-K16

suporte intercambiável mtjnL-2020-K16

suporte interno s32u-mwlnR-8

suporte interno s25t-mwlnR-8

suporte intercambiável mwlnR-2525-M8

suporte intercambiável mwlnL-2525-M8

suporte intercambiável mwlnR-2020-K8

suporte intercambiável mwlnL-2020-K8

suporte interno s50w-ptfnR-22

suporte interno s40v-ptfnR-22

suporte interno s32u-ptfnR-22

suporte intercambiável mtjnR-3232-P22

suporte intercambiável mtjnR-2525-M22

10



http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/rebite-da-

alavanca

link loja virtual:

pag. 108

*.*

NCM 8466.10.00

Peso (Kg) 0,01

acessório p/ suporte-rebite 174.1-865
código:

174.1-865

código de referencia ISO = 174.1-865

aplicação/relacionados:

*.* suporte intercambiável  ckjnL-2020-K16

*.*

pag. 108

suporte intercambiável  s25t-ckunR-16

suporte intercambiável  ckjnR-2525-M16

suporte intercambiável  ckjnL-2525-M16

suporte intercambiável  ckjnR-2020-K16

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/rebite-da-

alavanca

*.*

NCM 8466.10.00

Peso (Kg) 0,01

suporte intercambiável ctgpR-2525-M16

suporte intercambiável ctgpR-2020-K16

suporte intercambiável csspR-2525-M12
pag. 108

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/pino-para-

suporte-intercambiavel

link loja virtual:

pag. 115

NCM 8466.10.00

Peso (Kg) 0,01

5313.022-03

código de referencia ISO = 5313.022-03

aplicação/relacionados:

Peso (Kg) 0,01

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/pino-para-

suporte-intercambiavel

código de referencia ISO = 5313.022-02

aplicação/relacionados:

NCM 8466.10.00

acessório p/ suporte-rebite 174.1-866
código:

174.1-866

código de referencia ISO = 174.1-866

aplicação/relacionados:

suporte interno s32u-mwlnR-8

suporte interno s50w-ptfnR-22

suporte interno s40v-ptfnR-22

suporte interno s32u-ptfnR-22

suporte interno s25t-ptfnR-16

suporte interno s20s-ptfnl-16

suporte interno s20s-ptfnR-16

suporte interno s25t-mwlnL-6

suporte interno s25t-mwlnR-6
*.*

pag. 114

*.*

suporte intercambiável mwlnR-2525-M6

suporte intercambiável mwlnL-2525-M6

suporte intercambiável mwlnR-2020-K6

suporte intercambiável mwlnL-2020-K6

suporte intercambiável mtjnR-3232-P22

suporte intercambiável mtjnR-2525-M22

suporte intercambiável mtjnL-2525-M22

pag. 110

Peso (Kg) 0,01

acessório p/ suporte-pino 5313.022-02
código:

5313.022-02
acessório p/ suporte-pino 5313.022-03

código:

NCM 8466.10.00

*.*

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/pino-para-

suporte-intercambiavel

acessório p/ suporte-pino 181.38-840
código:

181.38-840

código de referencia ISO = 181.38-840

aplicação/relacionados:

*.*

pag. 109

NCM 8466.10.00

Peso (Kg) 0,01

*.*

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/pino-para-

suporte-intercambiavel

link loja virtual:

suporte interno s32u-ptfnR-16

suporte intercambiável mtenN-2525-M16

suporte intercambiável mtenN-2020-K16

suporte intercambiável mtjnR-3232-P16

suporte intercambiável mtjnR-2525-M16

suporte intercambiável mtjnL-2525-M16

suporte intercambiável mtjnR-2020-K16

suporte intercambiável mtjnL-2020-K16

pag. 109

pag. 108

acessório p/ suporte-parafuso pino 5512.031-01
código:

5512.031-01

código de referencia ISO = 5313.021-01

aplicação/relacionados:

*.*

NCM 8466.10.00

Peso (Kg) 0,01

acessório p/ suporte-pino 5313.021-01
código:

5313.021-01

código de referencia ISO = 5512.031-01

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/parafuso-

do-pino

aplicação/relacionados:

*.*

pag. 115

pag. 114

*.*

pag. 114

suporte interno s25t-mwlnL-6

suporte interno s25t-ptfnR-16

suporte interno s25t-ptfnl-16

suporte interno s20s-ptfnR-16

suporte interno s20s-mwlnR-6

suporte interno s20s-mwlnL-6

11



NCM

COMPOSIÇÃO:

É livre de ajustes complicados. Cabeça divisora tem graduação a cada 15º.

acessórios p/ afiadora zzm-10a
código:

zzm10a-set

pag. 12ACESSÓRIOS OPCIONAIS (abaixo)

Peso (Kg)

NCM

60

8460.39.00

CARACTERÍSTICAS:

>pino de bloqueio e ferramentas de ajuste

>indicador de centro;

>pinça com diâmetros 6 mm

>rebolo com flange porta rebolos;

>diamante para dressar rebolo;

>cabeçote porta pinças com divisor para 24 posições;

Capacidade máxima de pinças

Ajuste do spindle longitudinal

Ajuste da ferramenta longitudinal

Avanço da ferramenta longitudinal

Dimensões do rebolo

Rotação do eixo do rebolo

Motor

ACESSÓRIOS STANDARD:

Ângulo negativo

Ângulo de corte

Gama de ângulo de perfil

Capacidade máxima de afiação

Peso Líquido/Bruto

Dimensões da embalagem

46/60 kg

550 x 450 x 470 mm

1/2 HP, 220V - 60HZ

8

18

140

100 x 50 x 20 mm

5.200 RPM

0-52º

0-44º

0-180º

28 mm

aplicação/relacionados:

>01 pinça de 10 mm

>01 pinça de 8 mm

>01 pinça de 4 mm

>01 dispositivo para afiar ferramentas de torno

>01 dispositivo para afiar brocas

>01 dispositivo p/ afiar fresas de topo

11

8460.39.00

pinça de 20 mm e 25 mm pag. 92

>01 pinça de 12 mm

Peso (Kg)

pag. 111

*.*

acessório p/ suporte-rebite 174.3-861
código:

174.3-861

código de referencia ISO = 174.3-861

aplicação/relacionados:

acessório p/ suporte-rebite 174.3-863

pag. 111

*.*

pag. 112

NCM 8466.10.00

Peso (Kg) 0,01

4 a 25 mm

código:

zzm10a
afiadora de ferramentas universal

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/rebite-da-

alavanca

NCM 8466.10.00

Peso (Kg) 0,01

Com projeto diferenciado, a afiadora de Ferramentas pode girar 180 ou 360º.                                                                                                                                         Além das 

configurações de ângulo de avanço e de afastamento.

O cabeçote móvel permite a retificar ângulo negativo com mais facilidade. 

É indicado para afiação circular, ângulo, semicircular positivo, conico.

Afiação rápida e fácil para ferramentas com aresta única de corte, dois, três, quatro ou múltiplos cortes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

link loja virtual:

http://www.orionferramentas.co

m/suporte-

intercambiavel/acessorios-para-

suporte-intercambiavel/rebite-da-

alavanca

suporte interno s40v-pdunR-15

suporte interno s20s-pdunR-15

suporte intercambiável pssnR-2525-K12

suporte intercambiável pssnR-2020-K12

suporte intercambiável pdnnN-2525-M15

suporte intercambiável pdnnN-2020-K15

suporte intercambiável pdjnR-2525-M15

suporte intercambiável pdjnR-2020-K15

suporte intercambiável pdjnL-2525-M15

suporte intercambiável pdjnL-2020-K15

suporte intercambiável pcbnR-2525-K12

suporte intercambiável pcbnR-2020-K12

suporte intercambiável pclnR-2525-M12

suporte intercambiável pclnR-2020-K12

suporte intercambiável pclnL-2525-M12

suporte intercambiável pclnL-2020-K12

código:

174.3-863

código de referencia ISO = 174.3-863

aplicação/relacionados:

link loja virtual:

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/afiadora-de-ferramentas

http://www.orionferramentas.com/afiadora-de-ferramentas

pag. 111

*.*

*.*

pag. 111

*.*
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exatidão peso (KG)

0,2

0,25

0,3

0,35

0,35

0,4

0,45

0,8

1,1

1,5

2,6

3,7

4,8

código L2 (mm) L1 (mm) peso (KG)

10040-b 38 76 0,1

10050-b 44 87 0,1

10055-b 47 93 0,13

10060-b 47 93 0,13

10070-b 54 107 0,13

10080-b 58 115 0,15

10090-b 62 124 0,15

10100-b 66 133 0,15

10120-b 76 152 0,15

10140-b 81 163 0,2

10160-b 87 175 0,2

10104-b 2" 4" 0,13

10380-b 2.5/8" 5.1/4" 0,15

4,8

afiadora de brocas 2-13
código:

NCM

capacidade

8207.30.00

alargador expansivo 46,00 a 56,00

alargador expansivo 38,75 a 46,00

alargador expansivo 34,00 a 38,75

alargador expansivo 30,00 a 34,00

alargador expansivo 27,00 a 30,00

alargador expansivo 23,75 a 27,00

alargador expansivo 21,50 a 23,75

alargador expansivo 19,75 a 21,50

alargador expansivo 18,25 a 19,75

alargador expansivo 16,5 a 18,25

alargador expansivo 15 a 16,5

alargador expansivo 13,5 a 15

alargador expansivo 12 a 13,5

descrição

103.0007

103.0006

12,00 a 13,50 mm

0,01 mm

13,50 a 15,00 mm

15,00 a 16,5 mm

16,5 a 18,25 mm

18,25 a 19,75 mm

19,75 a 21,50 mm

21,50 a 23,75 mm

23,75 a 27,00 mm

27,00 a 30,00 mm

30,00 a 34,00 mm

34,00 a 38,75 mm

103.0002

alimentação: 220v / 60hz 

fornecida sem sistema de iluminação 

rotação: 5100rpm

capacidade de reafiação: brocas desde 2 ate 13 mm

CARACTERÍSTICAS:

acompanha jogo pinças modelo er20

durante o processa de reafiação.

devem ser trocados pelos rebolos de cbn, não necessitam de lubrificação 

rebolos de fácil substituição para afiação de brocas de metal duro.

e também metal duro (mediante aquisição dos rebolos diamantados apropriados)

Indicada para afiar /reafiar brocas de hss

angulo de afiação: 90º a 135º

dimensões: 228x185x110mm

alargador manual helicoidal norma din206b
código:

>construído em HSS (aço rápido)

>canal helicoidal - expulsa o cavaco para cima

d1=d2 (mm) broca (mm)

4 3,8

5

7 6,8

8 7,8

9 8,8

10 9,8

código:

103.0001

código

NCM 8460.39.00

Peso (Kg) 11

6 5,8

103.0012

103.0011

103.0010

103.0009

103.0013

37,75 a 46,00 mm

46,00 a 56,00 mm

alargador expansivo

103.0005

103.0004

103.0003

103.0008

NCM 8207.90.00

39064-02

na tabela abaixo

na tabela abaixo

http://www.orionferramentas.com/afiadora-de-ferramentaslink loja virtual:

http://www.orionferramentas.com/alargador/alargador-expansivolink loja virtual:

http://www.orionferramentas.com/alargador/manual-helicoidallink loja virtual:

12 11,75

5,5 5,3

14 13,75

16 15,75

1/4" 6,15

3/8" 9,3

13



código L2 (mm) L1 (mm) peso (KG)

10040-a 38 76 0,1

10050-a 44 87 0,1

10055-a 47 93 0,13

10060-a 47 93 0,13

10080-a 58 115 0,15

10100-a 66 133 0,15

10120-a 76 152 0,15

10130-a 76 152 0,15

código d1 (mm) d2 (mm) L2 (mm) L1 (mm) peso (KG)

20100-d 10 10 38 133 0,15

20120-d 12 10 44 151 0,15

20160-d 16 12,5 52 170 0,2

20200-d 20 16 60 195 0,35

20220-d 22 18 60 225 0,4

20250-d 25 20 60 245 0,4

20040-d 4 4 19 75 0,1

20050-d 5 5 23 86 0,1

20060-d 6 5,6 26 93 0,13

20080-d 8 8 33 117 0,15

avanço automático longitudinal 0-200 rpm

código:

tensão: 200 Volts/60HZ

potência: 310W

rpm máximo: 200 RPM

Torque máximo: 450 libras/polegada

dimensões: 290x200x320 mm

aplicação: para fresadoras eixo X longitudinal

acompanha:

>acessórios adaptadores

>fim de curso com posicionadores

NCM 8466.93.40

Peso (Kg) 7

pf-X-220V/60hz

CARACTERÍSTICAS:

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/para-fresadora/avanco-automatico-para-fresadora

NCM 8207.90.00

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/alargador/maquina-helicoidal

d1=d2 (mm) broca (mm)

4 3,8

5 4,8

5,5 5,3

6 5,8

8 7,8

10 9,8

12 11,75

13 12,75

>canal reto - expulsa o cavaco para baixo

>construído em HSS (aço rápido)

NCM 8207.90.00

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/alargador/manual-reto

alargador maquina helicoidal norma din212d
código:

na tabela abaixo

broca (mm)

9,8

11,75

15,75

19,7

21,7

24,7

3,8

4,8

5,8

7,8

alargador manual reto norma din206a
código:

na tabela abaixo

14



link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/morsas/morsa-hidraulica

pag. 84>morsa hidráulica fixa abertura 300

na tabela abaixo
base giratória p/ morsa hidráulica

código:

aplicação/relacionados:

aplicação/relacionados:

aplicação/relacionados:

NCM 8466.93.40

Peso (Kg) 11

>morsa hidráulica fixa abertura 200

base giratória p/ morsa 35050-06
código:

35061-06

base giratória p/ morsa 35050-04
código:

35061-02

>morsa hidráulica fixa abertura 170 pag. 84

base giratória p/ morsa 35050-05
código:

35061-04

pag. 84

NCM 8466.93.40

Peso (Kg) 7

NCM 8466.93.40

Peso (Kg) 9

base magnética comum
código:

506.600

CARACTERÍSTICAS:

›Para fixação de relógios comparadores e apalpadores

›Braço articulado sem ajuste fino

›Base prismática, para fixação em superfícies planas ou cilíndricas

›Força magnética da base de 60Kgf (vertical), com chave liga/desliga

›Dimensões da base de 55x50x63mm

›Altura total de 230mm

›Comprimento do braço de 160mm

›Encaixe para canhão ou haste tipo rabo de andorinha de Ø8mm

***NÃO ACOMPANHA RELÓGIO***

NCM 9031.90.90

Peso (Kg) 1,5

aplicação/relacionados:

pag. 105>relógio apalpador / >relógio comparador

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

base magnética articulada
código:

270.240b

›Coluna e braço articulados,

com ajuste fino,facilitando o posicionamento do relógio

›Fixação por trava mecânica

›Base prismática, para fixação em superfícies planas ou cilíndricas

›Dimensões da base de 55x50x69mm

›Força magnética de fixação de 60Kgf (vertical)

›Chave liga/desliga do magnético

›Altura total de 320mm

›Encaixe para canhão ou haste tipo rabo de andorinha de Ø8mm

›Encaixe diretamente nas guias do relógio apalpador

***NÃO ACOMPANHA RELÓGIO***

NCM 9031.90.90

Peso (Kg) 1,5

aplicação/relacionados:

>relógio apalpador / >relógio comparador pag. 105

base magnética comum-ajuste fino
código:

270.240

›Braço articulado com ajuste fino

›Comprimento do braço de 190mm

›Altura total de 270mm

›Base prismática, para fixação em superfícies planas ou cilíndricas

›Dimensões da base de 55x50x63mm

›Força magnética de fixação de 60Kgf (vertical)

›Chave liga/desliga do magnético

›Encaixe para canhão ou haste tipo rabo de andorinha de Ø8mm

***NÃO ACOMPANHA RELÓGIO***

NCM 9031.90.90

Peso (Kg) 1,5

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/base-magnetica-para-relogio

aplicação/relacionados:

>relógio apalpador / >relógio comparador pag. 105
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código peso (KG)

tm-104 0,04

tm-116 0,06

tm-108 0,05

tm-122 0,07

código peso (KG)

tm-028 0,15

tm-030 0,2

40.0005 0,03

tm-010 0,1

tm-003 0,02

tm-037 0,42

40.0011 0,1

40.0012 0,15

tm-014 0,07

tm-032 0,25

código peso (KG)

00007 0,15

00011 0,2

01893 0,3

na tabela abaixo

3/8" 4"

3/8" 6"

5/16" 4"

5/8" 4.1/2"

>produzido em hss de alta qualidade, temperado/reven. 65-67 hrc e retificado 

em máquinas de alta produção e precisão.

>possuem capacidade de corte superior, proporcionando grande produtividade

>ver tabela de velocidade de corte no inicio deste catalogo

NCM 8207.90.00

bits metal duro k10
código:

bits metal duro k10

bitola comprimento

6 mm 100 mm

8 mm 100 mm

10 mm 150 mm

>retificado

>construído em metal duro classe de dureza K10

NCM 8113.00.90

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/bits-bedames/metal-duro/bits-metal-duro

3/4" 1/8" 6"

5/8" 1/8" 6"

7/8" 1/8" 6"

>produzido em hss de alta qualidade, temperado/reven. 65-67 hrc e retificado 

em máquinas de alta produção e precisão.

>possuem capacidade de corte superior, proporcionando grande produtividade

>ver tabela de velocidade de corte no inicio deste catalogo

NCM 8207.90.00

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/bits-bedames/aco-r%C3%A1pido/bedame-para-canal-e-corte

bits aço rápido 12% cobalto
código:

na tabela abaixo

bitola comprimento

1/2" 4"

1/2" 6"

1/4" 4"

1/4" 6"

3/16" 4"

3/4" 6"

bateria LR-44 para instrumentos de medição
código:

37.0001

CARACTERÍSTICAS:

>indicado para instrumentos digitais: paquimetros,

>embalagem unitária.

NCM 9017.30.20

Peso (Kg)

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/para-maquinas/base-magnetica-bico-refrigeracao

bedame aço rápido 12% cobalto
código:

na tabela abaixo

largura espessura comprimento

1/2" 1/8" 6"

0,05

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/acessorios-para-instrumentos-de-medicao

 micormentros, relógios e outros.

base magnética c/ 03 bico refrigeração
código:

34132-20

CARACTERÍSTICAS:

›utiliza flexível plástico 1/4 npt

›acompanha 3 bico para refrigeração plástico

›ideal para qualquer tipo de equipamento onde necessite de refigeração tanto ar como óleo

›acompanha valvula abre/fecha

›comprimento total do segmento flexivel = 365 mm

›base magnética com chave liga/desliga

›dimensões da base: comprimento: 60 mm x largura: 50 mm x altura: 55 mm

›força: 78 kgf

NCM 8505.90.80

Peso (Kg) 2

aplicação/relacionados:

>porta bedame pag. 100

aplicação/relacionados:

>porta bits pag. 100

http://www.orionferramentas.com/bits-bedames/aco-r%C3%A1pido/bits-aco-rapidolink loja virtual:
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código peso (KG)

tm-204 0,01

tm-206 0,03

tm-208 0,06

tm-210 0,1

tm-213 0,1

código peso (KG)

00050 0,15

00051 0,15

00052 0,2

00053 0,2

00055 0,25

00057 0,25

00058 0,3

CARACTERÍSTICAS:

NCM 7228.80.00

 Ø 4 mm 100 mm

 Ø 6 mm 100 mm

 Ø 8 mm 100 mm

 Ø 10 mm 100 mm

 Ø 12 mm 100 mm

>produzido em hss de alta qualidade, temperado, revenido 65-67 hrc e retificado 

em máquinas de alta produção e precisão.

>possuem capacidade de corte superior, proporcionando grande produtividade

>rígido controle de qualidade

>ver tabela de velocidade de corte no inicio deste catalogo

CARACTERÍSTICAS:

bloco magnético em V-100x95x70

código:

› Fabricados em aço, finamente retificado

› Fixação magnética através de chave liga/desliga

› Possui entalhe em V na parte superior e inferior em 90º

>dimensões do bloco: 100x95x70mm

› Fornecidos individual

>força: 70 kgf

NCM 9031.80.99

Peso (Kg) 1,5

dimensões do bloco: comprimento: 70 mm x largura: 40 mm x altura: 45 mm

>capacidade: diâmetro 1.1/2"

detalhes: >retificado >grampos inclusos >fornecido em par

NCM 9031.80.99

Peso (Kg) 2,5

na tabela abaixo

v33

310.104

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/bits-bedames/aco-r%C3%A1pido/bits-redondo

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/bits-bedames/metal-duro/bits-redondo-metal-duro

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/fixa%C3%A7%C3%A3o/bloco-em-V

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/prisma-magnetico

bitola comprimento

na tabela abaixo

bloco em V c/ grampo-70x45x40-(par)

código:

NCM 8207.90.00

bits redondo metal duro k10

código:

bitola comprimento

 Ø 3 mm 100 mm

bits redondo aço rápido 12%

código:

 Ø 4 mm 100 mm

 Ø 5 mm 100 mm

 Ø 6 mm 100 mm

 Ø 8 mm 100 mm

 Ø 10 mm 100 mm

 Ø 12 mm 100 mm

>retificado

>construído em metal duro classe de dureza K10

17



peso (KG)

6

6,5

7

D1 D2 L2 L1 peso (KG)

1 mm 3,15 mm 1,6 mm 31,5 mm 0,02

1,6 mm 4 mm 2,4 mm 37,5 mm 0,02

2 mm 5/16" 4,4 mm 52 mm 0,03

2,5 mm 25 mm 13,7 mm 100 mm 0,2

3,15 mm 5 mm 2,9 mm 42 mm 0,03

4 mm 6,3 mm 3,6 mm 47  mm 0,03

5 mm 8 mm 4,4 mm 52 mm 0,03

6,3 mm 3/16" 2,9 mm 42 mm 0,03

10 mm 16 mm 8,6 mm 74 mm 0,05

5/64" 7/16" 6,9 mm 66 mm 0,04

3/32" 1/4" 3,6 mm 47  mm 0,02

1/8" 10 mm 5,6 mm 59 mm 0,04

3/16" 12,5 mm 6,9 mm 66 mm 0,04

>rotor em plástico de engenh. (nylon)

>corpo em ferro fundido

características mecânicas:

bomba refrigeração imersão

código:

potência

09.0011

09.0009

09.0008

09.0007

333a10,0

09.0012

09.0006

09.0005

09.0004

09.0003

09.0002

09.0001

333a1,00

código

NCM 8413.70.10

broca de centro
código:

>vazão: 33 L/min

CARACTERÍSTICAS:

>proteção: ipw-55

>frequência: 50/60 hz

>tensão: 110/220 v monofásico

>rosca de passagem do fluido: 3/8" NPT

>rotação: 3.500 rpm

>p/ refrigeração de máquinas em geral

máquinas para limpeza de peças

>tornos - fresadoras - retíficas - serras

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/para-maquinas/bomba-de-refrigeracao

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/brocas/brocas-de-centro

na tabela abaixo

› construída em HSS (aço rápido)

› corte a direita > norma DN 333A

NCM 8207.50.11

aplicações:

1/8 HP

180 mm

150 mm

100 mm

capacidade imersão (D)

39200-14

39200-10

39200-02

código

na tabela abaixo
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código L2 L1 peso (KG)

07.0045 165 mm 286 mm 1,3

07.0051 185 mm 306 mm 1,5

07.0060 225 mm 374 mm 3,8

07.0001 101 mm 182 mm 0,3

07.0002 101 mm 182 mm 0,3

07.0004 114 mm 212 mm 0,35

07.0005 120 mm 218 mm 0,4

07.0006 125 mm 223 mm 0,45

07.0007 130 mm 228 mm 0,45

07.0008 135 mm 233 mm 0,45

07.0009 140 mm 238 mm 0,6

07.0011 150 mm 248 mm 0,9

07.0012 155 mm 253 mm 0,9

07.0013 160 mm 281 mm 0,9

07.0014 160 mm 281 mm 0,9

07.0015 165 mm 286 mm 0,9

07.0017 170 mm 291 mm 0,9

07.0019 175 mm 296 mm 1

07.0021 185 mm 334 mm 1,2

07.0023 190 mm 339 mm 1,5

07.0024 190 mm 339 mm 1,6

07.0027 200 mm 349 mm 1,9

07.0029 200 mm 349 mm 2,1

07.0078 235 mm 422 mm 5,5

07.0088 250 mm 437 mm 6,5

código L2 L1 peso (KG)

24.0001 12 mm 38 mm 0,02

24.0002 16 mm 46 mm 0,03

24.0003 22 mm 55 mm 0,04

24.0011 26 mm 62 mm 0,05

24.0004 28 mm 66 mm 0,06

24.0006 37 mm 79 mm 0,08

24.0007 43 mm 89 mm 0,15

24.0019 67 mm 130 mm 1

>acabamento brilhante

>aplicação: para usinagem de aços com dureza até 60HRC

NCM 8207.50.11

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/brocas/broca-de-metal-duro

>ângulo da ponta 118º

2 mm

20 mm 20 mm

>construída em metal duro K10

>tolerância do Ø da broca m7 > tolerânci da haste: h6

3 mm 3 mm

4 mm 4 mm

5 mm 5 mm

6 mm 6 mm

8 mm 8 mm

10 mm 10 mm

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/brocas/conica-DIN345

18 mm CM2

19 mm CM2

20 mm CM2

22 mm CM2

23 mm CM2

24 mm CM3

25 mm CM3

26 mm CM3

28 mm

>construída em aço rápido / >haste tornneável

>norma DIN345

>acabamento brilhante

>aplicação: para usinagem de aços com dureza até 45HRC

NCM 8207.50.11

broca metal duro
código:

na tabela abaixo

broca metal duro

Ø haste = Ø

2 mm

60 mm CM5

70 mm CM5

CM3

30 mm CM3

32 mm CM4

34 mm CM4

35 mm CM4

38 mm CM4

40 mm

broca haste cônica
código:

CM4

Ø haste

1" CM3

1.1/4" CM3

2" CM4

12 mm CM1

13 mm CM1

15 mm CM2

16 mm CM2

17 mm CM2

na tabela abaixo

aplicação/relacionados:

>bucha redução pag. 22

>mandril c/ chave - mandril de aperto rápido pag. 74 - 75

aplicação/relacionados:
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d1 l1 l2 haste=d1 peso (KG) d1 l1 l2 haste=d1 peso (KG)

0,5 mm 6 mm 22 mm 0,5 mm 0,01 7,3 mm 69 mm 109 mm 7,3 mm 0,08

1 ,0 mm 12 mm 34 mm 1 ,0 mm 0,01 7,4 mm 69 mm 109 mm 7,4 mm 0,08

1,1 mm 14 mm 36 mm 1,1 mm 0,01 7,5 mm 69 mm 109 mm 7,5 mm 0,08

1,2 mm 16 mm 38 mm 1,2 mm 0,01 7,6 mm 75 mm 117 mm 7,6 mm 0,08

1,3 mm 16 mm 38 mm 1,3 mm 0,01 7,7 mm 75 mm 117 mm 7,7 mm 0,08

1,4 mm 18 mm 40 mm 1,4 mm 0,01 7,8 mm 75 mm 117 mm 7,8 mm 0,08

1,5 mm 18 mm 40 mm 1,5 mm 0,01 7,9 mm 75 mm 117 mm 7,9 mm 0,08

1,6 mm 20 mm 43 mm 1,6 mm 0,01 8,0 mm 75 mm 117 mm 8,0 mm 0,09

1,7 mm 20 mm 43 mm 1,7 mm 0,01 8,1 mm 75 mm 117 mm 8,1 mm 0,09

1,8 mm 22 mm 46 mm 1,8 mm 0,01 8,2 mm 75 mm 117 mm 8,2 mm 0,09

1,9 mm 22 mm 46 mm 1,9 mm 0,01 8,3 mm 75 mm 117 mm 8,3 mm 0,09

2,0 mm 24 mm 49 mm 2,0 mm 0,01 8,4 mm 75 mm 117 mm 8,4 mm 0,09

2,1 mm 24 mm 49 mm 2,1 mm 0,01 8,5 mm 75 mm 117 mm 8,5 mm 0,09

2,2 mm 27 mm 53 mm 2,2 mm 0,01 8,6 mm 81 mm 125 mm 8,6 mm 0,09

2,3 mm 27 mm 53 mm 2,3 mm 0,01 8,7 mm 81 mm 125 mm 8,7 mm 0,09

2,4 mm 30 mm 57 mm 2,4 mm 0,01 8,8 mm 81 mm 125 mm 8,8 mm 0,09

2,5 mm 30 mm 57 mm 2,5 mm 0,01 8,9 mm 81 mm 125 mm 8,9 mm 0,09

2,6 mm 30 mm 57 mm 2,6 mm 0,01 9,0 mm 81 mm 125 mm 9,0 mm 0,1

2,7 mm 33 mm 61 mm 2,7 mm 0,01 9,1 mm 81 mm 125 mm 9,1 mm 0,1

2,8 mm 33 mm 61 mm 2,8 mm 0,01 9,2 mm 81 mm 125 mm 9,2 mm 0,1

2,9 mm 33 mm 61 mm 2,9 mm 0,01 9,3 mm 81 mm 125 mm 9,3 mm 0,1

3,0 mm 33 mm 61 mm 3,0 mm 0,01 9,4 mm 81 mm 125 mm 9,4 mm 0,1

3,1 mm 36 mm 65 mm 3,1 mm 0,01 9,5 mm 81 mm 125 mm 9,5 mm 0,1

3,2 mm 36 mm 65 mm 3,2 mm 0,01 9,6 mm 87 mm 133 mm 9,6 mm 0,1

3,3 mm 36 mm 65 mm 3,3 mm 0,01 9,7 mm 87 mm 133 mm 9,7 mm 0,1

3,4 mm 39 mm 70 mm 3,4 mm 0,01 9,8 mm 87 mm 133 mm 9,8 mm 0,1

3,5 mm 39 mm 70 mm 3,5 mm 0,01 9,9 mm 87 mm 133 mm 9,9 mm 0,1

3,6 mm 39 mm 70 mm 3,6 mm 0,01 10,0 mm 87 mm 133 mm 10,0 mm 0,3

3,7 mm 39 mm 70 mm 3,7 mm 0,01 10,2 mm 87 mm 133 mm 10,2 mm 0,3

3,8 mm 43 mm 75 mm 3,8 mm 0,01 10,3 mm 87 mm 133 mm 10,3 mm 0,3

3,9 mm 43 mm 75 mm 3,9 mm 0,01 10,5 mm 87 mm 133 mm 10,5 mm 0,3

4,0 mm 43 mm 75 mm 4,0 mm 0,01 11,0 mm 94 mm 142 mm 11,0 mm 0,35

4,1 mm 43 mm 75 mm 4,1 mm 0,01 11,5 mm 94 mm 142 mm 11,5 mm 0,35

4,2 mm 43 mm 75 mm 4,2 mm 0,01 11,7 mm 94 mm 142 mm 11,7 mm 0,35

4,3 mm 47 mm 80 mm 4,3 mm 0,01 11,8 mm 94 mm 142 mm 11,8 mm 0,4

4,4 mm 47 mm 80 mm 4,4 mm 0,01 11,9 mm 94 mm 142 mm 11,9 mm 0,4

4,5 mm 47 mm 80 mm 4,5 mm 0,01 12,0 mm 101 mm 151 mm 12,0 mm 0,4

4,6 mm 47 mm 80 mm 4,6 mm 0,01 12,1 mm 101 mm 151 mm 12,1 mm 0,4

4,7 mm 47 mm 80 mm 4,7 mm 0,01 12,2 mm 101 mm 151 mm 12,2 mm 0,4

4,8 mm 52 mm 86 mm 4,8 mm 0,01 12,5 mm 101 mm 151 mm 12,5 mm 0,4

4,9 mm 52 mm 86 mm 4,9 mm 0,01 12,8 mm 101 mm 151 mm 12,8 mm 0,4

5,0 mm 52 mm 86 mm 5,0 mm 0,06 12,9 mm 101 mm 151 mm 12,9 mm 0,4

5,1 mm 52 mm 86 mm 5,1 mm 0,06 13,0 mm 101 mm 151 mm 13,0 mm 0,4

5,2 mm 52 mm 86 mm 5,2 mm 0,06 13,5 mm 108 mm 160 mm 13,5 mm 0,4

5,3 mm 52 mm 86 mm 5,3 mm 0,06 14,0 mm 108 mm 160 mm 14,0 mm 0,4

5,4 mm 57 mm 93 mm 5,4 mm 0,06 14,5 mm 114 mm 169 mm 14,5 mm 0,4

5,5 mm 57 mm 93 mm 5,5 mm 0,06 15,0 mm 114 mm 169 mm 15,0 mm 0,45

5,6 mm 57 mm 93 mm 5,6 mm 0,06 15,5 mm 120 mm 178 mm 15,5 mm 0,45

5,7 mm 57 mm 93 mm 5,7 mm 0,06 16,0 mm 120 mm 178 mm 16,0 mm 0,5

5,8 mm 57 mm 93 mm 5,8 mm 0,06 16,5 mm 125 mm 184 mm 16,5 mm 0,5

5,9 mm 57 mm 93 mm 5,9 mm 0,06 17,0 mm 125 mm 184 mm 17,0 mm 0,5

6,0 mm 57 mm 93 mm 6,0 mm 0,07 17,5 mm 130 mm 191 mm 17,5 mm 0,5

6,1 mm 63 mm 101 mm 6,1 mm 0,07 18,0 mm 130 mm 191 mm 18,0 mm 0,7

6,2 mm 63 mm 101 mm 6,2 mm 0,07 18,5 mm 135 mm 198 mm 18,5 mm 0,8

6,3 mm 63 mm 101 mm 6,3 mm 0,07 19,0 mm 135 mm 198 mm 19,0 mm 0,9

6,4 mm 63 mm 101 mm 6,4 mm 0,07 19,5 mm 140 mm 205 mm 19,5 mm 0,95

6,5 mm 63 mm 101 mm 6,5 mm 0,07 20,0 mm 140 mm 205 mm 20,0 mm 1

6,6 mm 63 mm 101 mm 6,6 mm 0,07 21,0 mm 140 mm 210 mm 21,0 mm 1,2

6,7 mm 63 mm 101 mm 6,7 mm 0,07 21,5 mm 140 mm 215 mm 21,5 mm 1,2

6,8 mm 69 mm 109 mm 6,8 mm 0,07 22,0 mm 140 mm 215 mm 22,0 mm 1,3

6,9 mm 69 mm 109 mm 6,9 mm 0,07 23,0 mm 145 mm 220 mm 23,0 mm 1,4

7,0 mm 69 mm 109 mm 7,0 mm 0,08 24,0 mm 150 mm 225 mm 24,0 mm 1,5

7,1 mm 69 mm 109 mm 7,1 mm 0,08 24,0 mm 150 mm 225 mm 24,0 mm 1,8

7,2 mm 69 mm 109 mm 7,2 mm 0,08

05.0100 06.0010

*05.0101 06.0004

05.0087 **05.0147

*05.0088 **05.0148

*05.0089 **05.0149

05.0008 05.0023

*05.0090 **05.0150

*05.0091 **05.0151

*05.0092 05.0024

*05.0093 **05.0156

*05.0109 06.0026

05.0013 06.0028

*05.0110 06.0030

*05.0111 link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/brocas/hss-DIN338

NCMbroca HSS (aço rápido) - mílimetros

05.0011 06.0011

*05.0102 06.0005

05.0103 **06.0012

*05.0104 06.0006

*05.0105 06.0019

05.0012 06.0007

*05.0106 06.0022

05.0107 06.0023

05.0108 06.0024

05.0094 05.0025

05.0079 *05.0130

05.0009 **05.0157

05.0080 *05.0131

*05.0081 05.0132

05.0006 *05.0133

*05.0082 05.0019

*05.0083 05.0135

*05.0084 05.0136

*05.0085 05.0020

05.0007 05.0021

*05.0086 05.0022

05.0095 06.0020

*05.0096 06.0001

*05.0097 06.0008

05.0010 06.0002

*05.0098 06.0009

*05.0099 06.0003

05.0002 *05.0117

05.0066 05.0015

05.0067 *05.0118

05.0068 05.0119

*05.0069 *05.0120

05.0003 *05.0121

*05.0070 05.0016

*05.0071 *05.0122

*05.0072 05.0123

05.0073 05.0164

05.0004 *05.0125

*05.0074 05.0017

*05.0075 *05.0126

05.0076 *05.0127

*05.0077 *05.0128

05.0005 *05.0129

*05.0078 05.0018

8207.50.11

código código

05.0036 *05.0112

05.0001 *05.0113

05.0062 05.0014

05.0063 *05.0114

05.0064 *05.0115

05.0065 05.0116

>p/ usinagem até 45HRC

** sujeito a venda minima de 5 peças

* sujeito a venda minima de 10 peças

>acabamento brilhante

>norma DIN338

>construída em aço rápido
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l1 l2 haste = d1 peso (KG)

155 mm 230 mm 1" 0,8

20 MM 43 MM 1/16" 0,01

118 mm 156 mm 1/2" 0,35

72 mm 104 mm 1/4" 0,15

42 mm 71 mm 1/8" 0,01

140 mm 205 mm 3/4" 0,9

60 mm 90 mm 3/16" 0,01

33 mm 58 mm 3/32" 0,01

95 mm 130 mm 3/8" 0,15

83 mm 116 mm 5/16" 0,09

137 mm 186 mm 5/8" 0,7

106 mm 143 mm 7/16" 0,15

140 mm 215 mm 7/8" 1,2

127 mm 173 mm 9/16" 0,65

77 mm 110 mm 9/32" 0,08

45 mm 74 mm 9/64" 0,05

138 mm 195 mm 11/16" 0,6

55 mm 84 mm 11/64" 0,1

140 mm 210 mm 13/16" 0,6

101 mm 136 mm 13/32" 0,5

150 mm 225 mm 15/16" 1,2

75 mm 107 mm 17/64" 0,05

86 mm 119 mm 21/64" 0,08

98 mm 133 mm 25/64" 0,15

109 mm 146 mm 29/64" 0,1

cone L1 D peso (KG)

bt40 70 mm 40 mm 2

bt40 90 mm 48 mm 1,4

iso40 90 mm 48 mm 1,2

NCM 8466.93.40

NCM 8207.50.11

>p/ usinagem até 45HRC

** sujeito a venda minima de 5 peças

* sujeito a venda minima de 10 peças

>acabamento brilhante

>norma DIN338

*05.0044

*05.0045

**06.0014

*05.0049

06.0015

**05.0040

06.0017

*05.0042

**05.0050

**05.0038

**05.0047 29/64"

25/64"

21/64"

17/64"

15/16"

13/32"

13/16"

11/64"

11/16"

9/64"

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/brocas/hss-DIN338

na tabela abaixo

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/mandril/mandril-porta-ferramentas/reducao-cone-morse

bucha redução - BT e ISO
código:

código MS.NO.T

bt40xms3-70 CM3

bt40xms4-90 CM4

iso40xms4-90 CM4

>Construído em aço ferramenta 8620

>tratado termicamente com cementação de camada de 0,8 a 1 mm 

>batimento de 0,005 mm

>construída em aço rápido

9/32"

broca HSS (aço rápido) - polegadas
código:

código

06.0018

*05.0057

05.0035

05.0031

05.0027

06.0013

*05.0029

*05.0039

**05.0033

*05.0032

07.0135

**05.0034

06.0016 7/8"

7/16"

5/8"

5/16"

3/8"

3/32"

3/16"

3/4"

1/8"

1/4"

1/2"

1/16"

1"

d1

9/16"

na tabela abaixo

07.0134

aplicação/relacionados:

>mandril c/ chave - mandril de aperto rápido pag. 74 - 75

aplicação/relacionados:

>broca haste conica pag. 19
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código CM D cm d peso (KG)

b2-1 2 17,78 mm 1 12,065 mm 0,1

b3-2 3 23,825 mm 2 17,78 mm 0,2

b4-2 4 31,267 mm 2 17,78 mm 0,5

b4-3 4 31,267 mm 3 23,825 mm 0,45

b5-2 5 44,39 mm 2 17,78 mm 1,6

b5-3 5 44,39 mm 3 23,825 mm 1,3

b5-4 5 44,39 mm 4 31,267 mm 1,1

b6-3 6 63,348 mm 3 23,825 mm 3,55

b6-4 6 63,348 mm 4 31,267 mm 3,55

b6-5 6 63,348 mm 5 44,39 mm 3,3

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/acessorios-para-torno/bucha-de-reducao

156 mm

171 mm

218 mm

218 mm

218 mm

>construida em aço cementado >norma DIN2185

>temperado e retificado >dureza: 55-60 HRC

NCM 8466.93.30

8466.93.40

na tabela abaixo

>Tanto para ISO-30 como para ISO-40 nas medidas de 16, 22 e 27mm.

EIXO PORTA-FRESA: item OPCIONAL

medida é de 22mm e para ISO-40 é de 27mm

>eixo porta-fresa em aço cromo níquel, cementado e retificado. Para ISO-30 a

fresa circular com robustes e segurança.

>Fixado no torpedo da fresadora, possibilita o uso de fresa módulo ou

MANCAL E EIXO PORTAFRESA: item OPCIONAL

OPCIONAIS:

>Acoplado no mangote da fresadora, transmite o movimento à 90 graus.

Funcionamento: >Fresadora Ferramenteira ISO30 c/ arvore de 85 mm

Aplicação Principal:

>rpm máximo: 1.000

bucha redução cone morse
código:

na tabela abaixo

>Relação: 4/3

garantindo menor nível de ruído.

>Construção sólida e robusta, com engrenagens cônicas helicoidais, 

cabeçote 90º

código/modelo:

CARACTERÍSTICAS:

>Também pode ser fornecido sob consulta o mancal com o ângulo do prisma diferente de 50 graus.

“D” diferente das medidas mais usuais que estão na tabela ao lado.

OBS: >Podemos fornecer o cabeçote com a medida 

http://www.orionferramentas.com/cabecotes/broquear-mandrilarlink loja virtual:

NCM

L

92 mm

112 mm

124 mm

140 mm

156 mm
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código D D1 C resol. capacid. peso (KG)

f1-12 50 12 60 0,01 mm 5-150 mm 1

f1-18 75 18 80 0,01 mm 5-200 mm 2,2

código relação haste peso (KG)

K1-mt-2 01:01 CM2 1,8

K1-mt-2 01:01 paral. 1/2" 2

k2-1/2 01:01 paral. 1/2" 1,5

k2-mt-2 01:01 CM2 2,5

k3-mt-3 01:01 CM3 5

k4-mt3 01:01 CM3 5

DC d L nºcortes AP peso (KG)

50 mm 22 mm 50 mm 4 5 mm 0,4

63 mm 22 mm 50 mm 5 5 mm 0,6

80 mm 27 mm 50 mm 5 5 mm 1

100 mm 32 mm 50 mm 6 5 mm 2,5

>suporte s12m-stfcr-11 (p/ f1-12)

>jogo barra mandrilar

>haste cm3xm12 p/ cabeçote broquear

>haste cm2xm10 p/ cabeçote broquear

>haste iso40 p/ cabeçote broquear

1.1/2x18fpp

encaixe

na tabela abaixo

>reversão automatica ao encontrar resistencia no fim de curso da máquina

NCM 8466.93.40

cabeçote intercambiável ncka
código:

código

ncka-50-ofmt-05t3

ncka-63-ofmt-05t3

ncka-80-ofmt-05t3

ncka-100-ofmt-05t3

cabeçote de rosquear
código:

capacidade* fixação do macho

3 a 8 mm mandril c/ chave

3 a 8 mm mandril c/ chave

5 a 10 mm pinça quadrada

5 a 10 mm pinça quadrada

6 a 14 mm pinça quadrada

12 a 25 mm

>haste iso30 p/ cabeçote broquear

NCM

http://www.orionferramentas.com/cabecotes/broquear-mandrilarlink loja virtual:

na tabela abaixo

na tabela abaixo

8466.93.40

pag. 61

pag. 114

pag. 57>inserto tcmt-110204 (p/ f1-12)

pinça quadrada

CARACTERÍSTICAS:

http://www.orionferramentas.com/cabecotes/intercambiavel/cabecote-intercambiavellink loja virtual:

http://www.orionferramentas.com/cabecotes/cabecote-de-rosquearlink loja virtual:

pag. 54

pag. 89

8466.93.40

aplicação/relacionados:

acessórios INCLUSOS: >parafuso torx m3,5x10-t15

>chave torx T15 não inclusa

>banho niquel quimico >contruído em aço 4340 >temperado

NCM

>chave torx -fenda

>chave torx -bandeira

>paraf. torx m3,5x10-t15

pag. 49

pag. 76

pag. 28

>mandril porta fresa -cone morse

>mandril porta fresa -iso40

>mandril porta fresa -iso30

>mandril porta fresa -bt40

>inserto ofmt-05t305-tr LT30

>haste bt40 p/ cabeçote broquear

>haste paralela p/ cabeçote broquear-d20

aplicação/relacionados:

1.1/2x18fpp

cabeçote broquear/mandrilhar
código:

23



DC d L nºcortes AP peso (KG)

100 mm 32 mm 50 mm 6 sekn-1204 2,5

63 mm 22 mm 50 mm 5 sekn-1204 0,6

80 mm 27 mm 50 mm 6 sekn-1204 1

DC d L nºcortes AP peso (KG)

50 mm 22 mm 50 mm 3 tpkn-1603 0,4

63 mm 22 mm 50 mm 4 tpkn-1603 0,6

80 mm 27 mm 50 mm 5 tpkn-1603 1

100 mm 32 mm 50 mm 6 tpkn-1603 2,5

160 mm 40 mm 60 mm 7 tpkn-1603 11

código

ncwa-50-tpkn-1603

>inserto tpkn-1603-pdsr BPU206

>inserto tpkr-1603-pdsr BPU206

>grampo 5412.045.01

cabeçote intercambiável ncda
código:

na tabela abaixo

código

pag. 56

http://www.orionferramentas.com/cabecotes/intercambiavel/cabecote-intercambiavel

>inserto sekn-1204-aftn P25

8466.93.40

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/cabecotes/intercambiavel/cabecote-intercambiavel

ncwa-100-tpkn-1603

>acessório p/ cabeçote-grampo ar-16 (p/ tpkn-1603) /ar-22 (p/ tpkn-2204)

>acessório p/ cabeçote-grampo ar-16 (p/ tpkn-1603) /ar-22 (p/ tpkn-2204)

>acessório p/ cabeçote-parafuso grampo ar-16/ar22

>inserto tpkn-2204-pdr p25

cabeçote intercambiável ncwa
código:

na tabela abaixo

>mandril porta fresa -bt30

>mandril porta fresa -iso30

>mandril porta fresa -iso40

>mandril porta fresa -bt40

>mandril porta fresa -cone morse

NCM

NCM 8466.93.40

link loja virtual:

>acessório p/ cabeçote-parafuso grampo 5412.045-01

ncwa-63-tpkn-1603

ncwa-80-tpkn-1603

ncwa-160-tpkn-2204

CARACTERÍSTICAS:

>banho niquel quimico >contruído em aço 4340 >temperado

acessórios INCLUSOS: 

>acessório p/ cabeçote-parafuso grampo ar-16/ar22

aplicação/relacionados:

>inserto tpkn-1603-pdr P25

ncda-100-sekn-1204

ncda-63-sekn-1204

ncda-80-sekn-1204

CARACTERÍSTICAS:

>banho niquel quimico >contruído em aço 4340 >temperado

acessórios INCLUSOS: >grampo 5412.045.01 >parafuso do grampo M5

aplicação/relacionados:

>mandril porta fresa -bt40

>mandril porta fresa -iso30

>mandril porta fresa -iso40

>mandril porta fresa -cone morse

pag. 5

pag. 76

pag. 59

pag. 5

pag. 76
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DC d L nºcortes AP peso (KG)

50 mm 22 mm 50 mm 4 aplx-1003 0,4

>fabricado em aço inox

>quantidade: 16 pçs = 1,5 - 1,6 - 1,7 - 1,8 - 1,9 – 2 - 

>capacidade: furos de 1,5 a 3,0 mm

NCM 9017.30.90

Peso (Kg) 0,3

calibrador de furo 1,5 a 3,0-16 pçs
código:

113.0009

2,1 - 2,2 - 2,3 - 2,4 - 2,5 - 2,6 - 2,7 - 2,8 - 2,9 – 3,0

>mandril porta fresa 22-cone morse 4

>mandril porta fresa 22-iso30

>mandril porta fresa 22-iso40

NCM 8466.93.40

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/cabecotes/intercambiavel/cabecote-intercambiavel

cabeçote intercambiável ncnc

código:

na tabela abaixo

código

ncnc-50-aplx-1003

CARACTERÍSTICAS:

>banho niquel quimico >contruído em aço 4340 >temperado

acessórios INCLUSOS: >parafuso torx m2,5x6,5-t07

aplicação/relacionados:

>inserto apex-100304-fr-lh BU810 pag. 50

>inserto aplx-1003-pdtr BPU206 pag. 51

>chave torx bandeira

na tabela abaixo

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/calibre-de-furo

calibrador de furo

código:

CARACTERÍSTICAS:

>capacidade: furos de 0,45 a 1,5 mm

>quantidade: 20 pçs = 0,45 - 0,5 - 0,55 - 0,6 - 0,65 - 0,7 - 0,75 - 0,8 - 0,85 - 0,9 - 

0,95 – 1 - 1,05 - 1,1 - 1,15 - 1,2 - 1,25 - 1,3 - 1,35 - 1,4 - 1,45

>fabricado em aço inox

NCM 9017.30.90

Peso (Kg) 0,3

calibrador de furo 0,45 a 1,5-20 pçs
código:

113.0008

CARACTERÍSTICAS:

>parafuso torx m2,5 pag. 89

>mandril porta fresa 22-bt30

>mandril porta fresa 22-bt40-longo-L100

>mandril porta fresa 22-cone morse 3

>mandril porta fresa 22-bt40

>chave torx fenda
pag. 28

pag. 76
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código peso (KG)

hL-150 3,5

hL-250 12

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/fixa%C3%A7%C3%A3o/cantoneira-de-fixacao

C

112 mm

150 mm

>construida em ferro fundido FC30

>superficies retificadas

>alta precisão

>paralelismo: 0,01 mm

CARACTERÍSTICAS:

calibrador de raio

código:

calibrador de raio 1 a 6,5
código:

600.000

CARACTERÍSTICAS:

>capacidade: raios 1 a 6,5 mm

>quantidade: 32 pçs* = 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 – 2 - 2,25 - 2,5 - 

* 16 pçs p/ medição de raios concavos e 16pçs p/ medição de raios convexos 

>fabricado em aço inox

NCM 9017.30.90

cantoneira ferro fundido

código:

na tabela abaixo

A B

150 mm 125 mm

250 mm 200 mm

>ideal para fixação de moldes

NCM 8466.93.40

calibrador de raio 15 a 25
código:

600.002

CARACTERÍSTICAS:

>capacidade: raios 15 a 25 mm

>quantidade: 32 pçs* = 15 - 15,5 – 16 - 16,5 – 17 - 17,5 – 

* 16 pçs p/ medição de raios concavos e 16pçs p/ medição de raios convexos 

>fabricado em aço inox

NCM 9017.30.90

Peso (Kg) 0,3

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/pente-de-raio

18 - 18,5 – 19 - 19,5 – 20 – 21 – 22 – 23–24–25

na tabela abaixo

2,75 – 3 - 3,5 – 4 - 4,5 – 5 - 5,5 – 6 - 6,5

10,5 – 11 - 11,5 – 12 - 12,5 – 13 - 13,5 – 14 – 14,5

0,25

Peso (Kg) 0,25

calibrador de raio 7 a 14,5
código:

600.001

CARACTERÍSTICAS:

>capacidade: raios 7 a 14,5 mm

>quantidade: 32 pçs* = 7 - 7,5 – 8 - 8,5 – 9 - 9,5 – 10 - 

* 16 pçs p/ medição de raios concavos e 16pçs p/ medição de raios convexos 

>fabricado em aço inox

NCM 9017.30.90

Peso (Kg)
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código B L peso (KG)

s/er11-m 11 mm 90 mm 0,25

s/er16-m 15 mm 110 mm 0,25

código B L peso (KG)

s/er16-s 25 mm 120 mm 0,25

s/er20-s 30 mm 130 mm 0,25

código B L peso (KG)

s/er25-s 37 mm 210 mm 0,35

s/er32-s 45 mm 250 mm 0,45

s/er40-s 58 mm 290 mm 0,6

s/er50-s 72 mm 350 mm 0,8

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/mandril/acessorios-para-mandril/chave-para-porta-pinca

er25-nut

er32-nut

N/A

>ferramenta forjada de alta resistência > formato "U" com encaixe

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/mandril/acessorios-para-mandril/chave-para-porta-pinca

chave encaixe p/ porta pinças tipo U

código:

porca

er40-nut

CARACTERÍSTICAS:

>acabamento: oxidação negra 

> formato "U" com encaixe

NCM 8466.93.40

na tabela abaixo

chave encaixe p/ porta pinças tipo castelo
código:

na tabela abaixo

CARACTERÍSTICAS:

>acabamento: c/ oxidação negra

 >formato da porca: "m" - mini - tipo castelo

NCM 8466.93.40

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/mandril/acessorios-para-mandril/chave-para-porta-pinca

porca

er11-m

er16m-nut

chave encaixe p/ porta pinças tipo boca

código:

porca

er16-nut

er20-nut

CARACTERÍSTICAS:

>acabamento: oxidação negra 

>ferramenta forjada de alta resistência

NCM 8466.93.40

na tabela abaixo

pag. 98

pag. 99

pag. 99
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código L peso (KG)

cg-1115 171 mm 0,15 er25-nut

cg-1116 206 mm 0,25 er32-nut

cg-1118 242 mm 0,4 er40-nut

cg-1117 207 mm 0,3 oz25-nut

código peso (KG) código peso (KG)

t06b 0,01 t06f 0,01

t07b 0,15 t07f 0,15

t08b 0,15 t08f 0,15

t09b 0,15 t09f 0,15

t10b 0,15 *.* *.*

t15b 0,15 t15f 0,15

t20b 0,15 t20f 0,15

>morsa hidráulica abertura 220

8466.93.40NCM

1Peso (Kg)

compasso 500mm-reto
código:

150.0021

>acessório opcional para mesa divora hv10

>mesa divisora horizontal e vertical 250 pag. 80

NCM 8466.93.40

Peso (Kg) 1

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/para-fresadora/mesa-divisora

>altura maxima da base ao centro: 224 mm

>altura minima da base ao centro: 174 mm

> contra-ponto para eixos e peças que necessitam de extrema precisão.

aplicação/relacionados

chave torx
código:

na tabela abaixo

L

62,5 mm

62,6 mm

83,8 mm

CARACTERÍSTICAS:

>construida em aço cromo-vanadio

>cabo em material plástico colorido (de acordo com o lote de fabricação)

chave gancho p/ porta pinças

contra ponta p/ mesa divisora
código:

01461

CARACTERÍSTICAS:

cilindro hidráulico p/ morsa mr-35050-05/35050-06
código:

35050-05-05

NCM 8205.59.00

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/chave-torx

chave torx tipo bandeira chave torx tipo fenda

L

131,47 mm

138,5 mm

137 mm

82 mm 137 mm

82,26 mm *.*

110 mm 163,4 mm

110,1 mm 169,2 mm

pag. 89>parafuso torx

>formatos tipo bandeira e tipo fenda

>chave para aperto de parafusos torx em ferramentas intercambiáveis

CARACTERÍSTICAS:

>construido em aço carbono

NCM 9017.20.00

Peso (Kg) 1

link loja virtual:
http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/outros-instrumentos-desempeno-de-granito-calibrador-de-folga-calibrador-

telescopico

>compasso para mecanico tamanho de 500 mm

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/morsas/morsa-hidraulica

CARACTERÍSTICAS:

>kit reparo "A" da morsa mr-35050-05/35050-06

>morsa hidráulica abertura 300

código:

na tabela abaixo

CARACTERÍSTICAS:

>acabamento: oxidação negra 

>construída em aço 1045  temperado 

>formato: "gancho"

NCM 8466.93.40

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/mandril/acessorios-para-mandril/chave-para-porta-pinca

Ø porca porca

40 - 42 mm

45 - 50 mm

58 - 62 mm

52 - 55 mm

pag. 99

pag. 84
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rosca passo peso (KG) rosca passo peso (KG)

M2 0,4 0,02 16x5 MF3 0,35 0,04 20x5

M2,2 0,45 0,02 16x5 MF4 0,5 0,04 20x5

M2,5 0,45 0,03 16x5 MF6 0,75 0,06 20x7

M3 0,5 0,03 20x5 MF8 0,75 0,08 25x9

M3,5 0,6 0,03 20x5 MF8 1 0,08 25x9

M4 0,7 0,04 20x5 MF9 1 0,09 25x9

M5 0,8 0,05 20x7 MF10 1 0,15 30x11

M6 1 0,06 20x7 MF10 1,25 0,15 30x11

M7 1 0,07 25x9 MF12 0,75 0,15 38x14

M8 1,25 0,08 25x9 MF12 1 0,15 38x14

M9 1,25 0,09 25x9 MF12 1,25 0,15 38x14

M10 1,5 0,15 30x11 MF12 1,5 0,15 38x14

M12 1,75 0,15 38x14 MF14 1,25 0,15 38x14

M14 2 0,15 38x14 MF15 1,5 0,15 38x14

M16 2 0,2 45x18 MF16 1 0,2 45x18

M20 2,5 0,3 45x18 MF16 1,5 0,2 45x18

M24 3 0,3 55x22 MF18 1,5 0,2 45x18

M30 3,5 0,4 65x25 MF20 1 0,25 45x18

MF20 1,5 0,25 45x18

MF30 1,5 0,35 65x25

rosca passo peso (KG) rosca passo peso (KG)

1/2" 12fpp 0,15 38x14 5/32" 32fpp 0,04 20x5

1/4" 20fpp 0,06 20x7 3/16" 24fpp 0,06 20x7

1/8" 40fpp 0,04 20x5 1/4" 20fpp 0,06 20x7

3/16" 24fpp 0,06 20x7 5/16" 18fpp 0,15 25x9

3/4" 10fpp 0,25 45x18 3/8" 16fpp 0,15 30x11

3/8" 16fpp 0,15 30x11 1/2" 13fpp 0,15 38x14

5/16" 18fpp 0,15 25x9 5/8" 11fpp 0,2 45x18

5/8" 11fpp 0,2 45x18

rosca passo peso (KG) rosca passo peso (KG)

5/32" 36fpp 0,04 20x5 1/8" 28fpp 0,15 30x11

3/16" 32fpp 0,06 20x7 1/4" 19fpp 0,15 38x10

1/4" 28fpp 0,06 20x7 1/2" 14fpp 0,15 45x14

5/16" 24fpp 0,15 25x9 3/8" 19fpp 0,15 45x14

3/8" 24fpp 0,15 30x11 5/8" 14fpp 0,2 55x16

7/16" 20fpp 0,15 30x11 3/4" 14fpp 0,25 55x16

1/2" 20fpp 0,15 38x14

9/16" 18fpp 0,2 38x14

5/16" 18fpp 0,2 45x18

3/4" 16fpp 0,25 45x18

7/8" 14fpp 0,25 55x22

rosca passo peso (KG)

1/8" 27fpp 0,15 20x5

1/4" 18fpp 0,15 38x10

1/2" 14fpp 0,15 45x14*2506-1/2

8207.40.20

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/cossinete

*sujeito a venda sob encomenda e disponibilidade de estoque

serve também para fazer roscas em plástico, PVC e outros

>indicado para roscas em barras redondas de aços em geral, 

NCM

2504-5/8

2504-3/4

*2504-7/8

cossinete aço rapido rosca BSP (gas)                   NORMA 

DIN 5158

código:

na tabela abaixo

código porta cossinete

2505-1/8

2505-1/4

2505-1/2

2505-3/8

*2505-5/8

2505-3/4

cossinete aço rapido rosca NPT (conica)                  

NORMA DIN 223-B

código:

na tabela abaixo

código

*2502-5/16

2502-3/8

2502-1/2

*2502-5/8

cossinete aço rapido rosca UNC                         (unificada 

grossa 60º)     NORMA DIN 223-B

código:

na tabela abaixo

cossinete aço rapido rosca BSW (withwort 55º)    

NORMA DIN 223-B

código:

na tabela abaixo

código porta cossinete

2503-1/2

2503-1/4

2503-1/8

2503-3/16

*2502-nº8

2502-nº10

porta cossinete

2506-1/8

2506-1/4

2503-3/4

2503-3/8

2503-5/16

2503-5/8

cossinete aço rapido rosca UNF (unificada fina 60º)     

NORMA DIN 223-B

código:

na tabela abaixo

código porta cossinete

*2504-nº8

2504-nº10

2504-1/4

2504-5/16

2504-3/8

*2504-7/16

2504-1/2

2504-9/16

*2501-m20x1,5

*2501-m30x1,5

na tabela abaixo

cossinete aço rapido

código:

na tabela abaixo

cossinete aço rapido rosca Métrica Grossa     NORMA 

DIN 223-B

cossinete aço rapido rosca Métrica Fina          NORMA 

DIN 223-B

código porta cossinete

2500-m12

*2500-m14

*2501-m16x1,5

*2501-m18x1,5

*2501-m20x1

2500-m16

*2500-m20

*2500-m24

*2500-m30

código

código:

2500-m2

*2500-m2,2

2500-m2,5

porta cossinete código porta cossinete

*2501-m3,5x0,35

2501-m4x0,5

*2501-m6x0,75

2501-m8x0,75

2501-m8x1

2502-1/4

*2501-m16x1

2500-m4

2500-m5

2500-m6

2500-m7

2500-m8

*2500-m9

2500-m10

*2501-m9x1

2501-m10x1

2501-m10x1,25

*2501-m12x0,75

*2501-m12x1

*2501-m12x1,25

*2501-m12x1,5

*2501-m14x1,25

*2501-m15x1,5

2500-m3

2500-m3,5

pag. 100

pag. 100
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cap. tensão L W H peso (KG)

110VA 220V 128 mm 83 mm 83 mm 1,8

cap. tensão L W H peso (KG)

300VA 220V 150 mm 200 mm 100 mm 8,5

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/desmagnetizador

código

34100-22

CARACTERISTICAS:

>para desmanetização de peças, principalmente em caso de serviço de solda

>conveniente p/ peças grandes

>facil manuseio

>peso muito leve

>volume pequeno

>proteção automatica de tempertura

>restart atumatico após superaquecimento

MANUSEIO E DIMENSÕES:

NCM 8505.90.80

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/desmagnetizador

na tabela abaixo

na tabela abaixodesmagnetizador

código:

código

34105-22

CARACTERISTICAS:

>p/ componentes em geral: peças de reposição, fixação, ferramentas, etc

>para desmagnetização em geral

>adequado para uso em longo tempo, 

>capaz de utilizar de forma contínua: durante 24 horas

>com bobinas duplas internas para evitar a liberação de calor

NCM

desmagnetizador-MINI

código:

8505.90.80
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A B H h a b g passagem relação peso (KG)

193 mm 140 mm 173 mm 100 mm 166 mm 90 mm 16 mm 18 mm 1:40 23,8 Kg

242 mm 168 mm 220 mm 128 mm 206 mm 113 mm 16 mm 20 mm 1:40 35,8

A1 B1 H1 h a1 b1 g1

175 mm 87 mm 107 mm 100 mm 130 mm 92 mm 16 mm

183 mm 87 mm 137 mm 128 mm 158 mm 110 mm 16 mm

disco A 15 16 17 18 19 20

disco B 21 23 27 29 31 33

Disco C 37 39 41 43 47 49

A B H h a b g passagem relação peso (KG)

370 mm 280 mm 236 mm 133 mm 212 mm 134 mm 16 mm 1:40 73

A1 B1 H1 h a1 b1 g1

183 mm 87 mm 156 mm 133 mm 175 mm 122 mm 16 mm

disco B 21 23 27 29 31 33

Disco C 37 39 41 43 47 49

>acompanha discos divisores

>acompanha conjunto de engrenagens

>***NÃO***acompanha placa de 200 mm pag. 93 a 95

NCM 8466.30.00

DISCOS DIVISORES:

numero de furos

CARACTERÍSTICAS:

>acompanha contra-ponta

>acompanha discos divisores

>***NÃO*** acompanha conjunto de engrenagens

NCM 8466.30.00

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/para-fresadora/divisor-universal

na tabela abaixo

na tabela abaixo
divisor universal

código:

modelo encaixe

BS-2 CM4

CONTRA-PONTO:

modelo peso (KG)

BS-2 junto com a embalagem no divisor

DISCOS DIVISORES:

numero de furos

CARACTERÍSTICAS:

>acompanha contra-ponta

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/para-fresadora/divisor-semi-universal

divisor semi-universal
código:

código/modelo encaixe

BS-0 CM2

BS-1 CM3

CONTRA-PONTO:

modelo peso (KG)

BS-0 junto com a embalagem no divisor

BS-1 junto com a embalagem no divisor

>Acompanha placa de 100 mm p/ BS-0 e 125 mm p/ BS-1
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peso (KG)

0,2

0,3

0,4

0,5

0,4

0,6

0,8

d1 d3 l1 d2 ângulo peso (KG)

12,5 mm 2 mm 50 mm 8 mm 0,25

16 mm 3,2 mm 60 mm 10 mm 0,3

20 mm 5 mm 63 mm 10 mm 0,4

d1 d3 l1 d2 ângulo peso (KG)

8 mm 1,5 mm 48 mm 8 0,1

12,5 mm 2 mm 48 mm 8 mm 0,2

16 mm 3,2 mm 56 mm 10 mm 0,25

20 mm 5 mm 60 mm 10 mm 0,4

25 mm 7 mm 70 mm 12 mm 0,5

d1 d3 l1 d2 ângulo peso (KG)

10 mm 2,5 mm 50 mm 6 mm 0,15

30 mm 4,2 mm 71 mm 12 mm 0,8

classe peso (KG)

01 0,35

01 0,4

01 0,5

01 0,6

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/esquadro-combinado-esquadro-com-fio-de-luz-esquadro-om-base

na tabela abaixo

CARACTERÍSTICAS:

escantilhão 
código:

código ângulo peso (KG)

600.081 60º 0,01

600.082 55º 0,01

>Para medições de perfis com ângulo de 55º ou 60º

›fabricado em aço

NCM 9017.80.90

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/escantilhao

DIN 335C - 3 cortes

código

350100c
90º

350300c

8207.90.00NCM

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/escareador

esquadro c/ base
código:

na tabela abaixo

código Dimensões

600.006 600x28x1mm

200x130

*170.034 300x200

*sujeito a venda sob encomenda e disponibilidade de estoque

› Exatidão de acordo com a norma DIN875/1 - Classe 1

› Fabricados em aço inoxidável de alta precisão, finamente retificados e lapidados

NCM 9017.20.00

CARACTERÍSTICAS:

*170.031 100x70

170.032 150x100

170.033

600.007 1000x32x1,2mm

*600008 1500x38x1,5mm

*600009 2000x38x1,5mm

CARACTERISTICAS:

› Graduadas em milímetros e polegadas, bem definida e nítida

› Espessura rígida

*sujeito a venda sob encomenda e disponibilidade de estoque

NCM 9017.80.90

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/escala-regua-de-aco

escareador HSS - aço rápido
código:

na tabela abaixo

DIN 334A

código

340125a

60º340160a

340200a

DIN 335A - 7 cortes

código

350080a

90º

350125a

350160a

350200a

350250a

escala aço inoxidável
código:

na tabela abaixo

código Dimensões

600.003 150x20x0,7mm

600.004 300x25x1mm

600.005 500x28x1mm
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classe peso (KG)

0 0,2

0 0,3

0 0,35

0 0,45

08x08 direito P30 3 mm d3 0,15

10x10 direito P30 3 mm d3 0,15

12x12 direito P30 3 mm d3 0,15

12x12 esquerdo P30 3 mm d3 0,15

16x16 direito P30 4 mm d4 0,2

20x20 direito P30 3 mm d5 0,35

20x20 direito P30 4 mm d5 0,35

25x25 direito P30 5 mm d6 0,45

08x08 direito P30 0,15

12x12 direito P30 0,15

16x16 direito P30 0,2

16x16 esquerdo P30 0,2

20x20 direito P30 0,35

20x20 esquerdo P30 0,35

fai-20q-d-p30-3mm

fai-20q-d-p30-4mm

fai-25q-d-p30-5mm

>classe P30 - p/ aços em geral e inox

>classe K10 p/ ferro fundio, materiais tratados e endurecidos

esp. 

bedame

pastilha p/ 

solda 

din4950

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ferramenta-soldada/fai-canal-interno

8466.20.10NCM

bitolas e classes diferentes da tabela  sujeitas a prazo e quantidade minima

peso (KG)
pastilha p/ solda 

din4950
classesentido

bitola 

(mm)
código

NCM 8466.20.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ferramenta-soldada/fcc-desbaste-externo

bitolas e classes diferentes da tabela  sujeitas a prazo e quantidade minima

na tabela abaixo

fcc-08q-d-p30 *.*

fcc-12q-d-p30 *.*

fcc-16q-d-p30 c16

fcc-16q-e-p30 c16

fcc-20q-d-p30 c20

fcc-20q-e-p30 c20

>classe P30 - p/ aços em geral e inox

>classe K10 p/ ferro fundio, materiais tratados e endurecidos

FCC - ferramenta de desbaste externo
código:

NCM 9017.20.00

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/esquadro-combinado-esquadro-com-fio-de-luz-esquadro-om-base

CARACTERÍSTICAS:

*sujeito a venda sob encomenda e disponibilidade de estoque

›Exatidão de acordo com norma DIN875/0 - Classe 0

› Possui as duas arestas (interna e externa) com fio

› Fabricados em aço inoxidável de alta precisão, finamente retificados e lapidados

fai-08q-d-p30-3mm

fai-10q-d-p30-3mm

fai-12q-d-p30-3mm

fai-12q-e-p30-3mm

fai-16q-d-p30-4mm

ferramenta soldada

código:

na tabela abaixo
FAI - ferramenta de acanalar interno

CARACTERÍSTICAS:

› Graduação do transferidor de 1º

› Com riscador

› Régua de 300mm com graduação nos 2 lados (0,5mm/1/64" e 1mm/1/32")

› Com bolha auxiliar de nivelamento

esquadro de centragem e transferidor de ângulos

› Composto por esquadro principal (para 90º e 45º),

NCM 9017.20.00

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/esquadro-combinado-esquadro-com-fio-de-luz-esquadro-om-base

peso (KG)classesentido
bitola 

(mm)
código

esquadro combinado-0-180°
código:

180.202

esquadro c/ fio luz
código:

na tabela abaixo

código Dimensões

170.004 75x50

170.006 100x70

170.008 150x100

*170.010 200x130
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12x12 direito P30 0,15

16x16 direito P30 0,2

bitola sentido classe peso (KG)

20x12 direito P30 0,3

bitola sentido classe peso (KG)

20x12 direito P30 0,3

bitola sentido classe peso (KG)

12x08 direito P30 0,15

16x10 direito P30 0,2

20x12 direito P30 0,3

12x12 direito k10 0,15

12x12 direito k10 0,15

12x12 direito P30 0,15

12x12 direito P30 0,15

16x16 direito P30 0,2

16x16 direito P30 0,2

20x20 direito P30 0,35

20x20 direito P30 0,35

bitolas e classes diferentes da tabela  sujeitas a prazo e quantidade minima

NCM 8466.20.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ferramenta-soldada/FRE-rosca-externa

fre-16q-d-p30-55° E6

fre-16q-d-p30-60° E6

fpl-20h-d-p30 12x8x5 mm

>classe P30 - p/ aços em geral e inox

>classe K10 p/ ferro fundio, materiais tratados e endurecidos

NCM 8466.20.10

fre-20q-d-p30-55° E8

fre-20q-d-p30-60° E8

>60º para rosca Métrica e UNC > 55º para rosca Withwort

>classe P30 - p/ aços em geral e inox

>classe K10 p/ ferro fundio, materiais tratados e endurecidos

código
bitola 

(mm)
sentido classe peso (KG)

pastilha p/ solda 

din4950

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ferramenta-soldada/FPL-para-plaina-para-acabamento-lateral

bitolas e classes diferentes da tabela  sujeitas a prazo e quantidade minima

bitolas e classes diferentes da tabela  sujeitas a prazo e quantidade minima

FRE - ferramenta de rosca externo
código:

na tabela abaixo

fre-12q-d-k10-55° E5

fre-12q-d-k10-60° E5

fre-12q-d-p30-55° E5

fre-12q-d-p30-60° E5

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ferramenta-soldada/FPA-para-plaina-para-desbaste

fpa-20h-d-p30 8x16x14 mm

>classe P30 - p/ aços em geral e inox

>classe K10 p/ ferro fundio, materiais tratados e endurecidos

código pastilha

bitolas e classes diferentes da tabela  sujeitas a prazo e quantidade minima

bitolas e classes diferentes da tabela  sujeitas a prazo e quantidade minima

fcr-12q-d-p30 *.*

fcr-16q-d-p30 c16

>classe P30 - p/ aços em geral e inox

>classe K10 p/ ferro fundio, materiais tratados e endurecidos

código
bitola 

(mm)
sentido classe

pastilha p/ solda 

din4950
peso (KG)

NCM 8466.20.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ferramenta-soldada/FCR-desbaste-externo-para-torno-copiador

FPL - ferramenta de plaina para acabamento lateral
código:

na tabela abaixo

código pastilha

fpl-12h-d-p30 *.*

fpl-16h-d-p30 *.*

NCM 8466.20.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ferramenta-soldada/FPA-para-plaina-para-acabamento

FPD - ferramenta de plaina para desbaste
código:

na tabela abaixo

código pastilha

fpd-20h-d-p30 16x10x6 mm

>classe P30 - p/ aços em geral e inox

>classe K10 p/ ferro fundio, materiais tratados e endurecidos

NCM 8466.20.10

FPA - ferramenta de plaina para acabamento

FCR - ferramenta de desbaste externo p/ torno copiador
código:

na tabela abaixo

código:

na tabela abaixo
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08x08 direito P30 0,15

10x10 direito P30 0,15

10x10 direito P30 0,15

12x12 direito P30 0,15

16x16 direito P30 0,2

20x20 direito P30 0,35

20x20 direito P30 0,35

25x25 direito P30 0,45

08x08 direito P30 0,15

12x12 direito P30 0,15

16x16 direito P30 0,2

20x20 direito P30 0,35

20x20 esquerdo P30 0,35

08x08 direito P30 0,15

12x12 direito P30 0,15

16x16 direito P30 0,2

20x20 direito k10 0,35

20x20 direito P30 0,35

20x20 esquerdo P30 0,35

25x25 direito P30 0,45

08x08 direito P30 0,15

12x12 direito P30 0,15

16x16 direito P30 0,2

20x20 direito P30 0,35

20x20 esquerdo P30 0,35

8466.20.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ferramenta-soldada/ISO3-curva-para-cantos

iso2-20q-d-k10 C16

iso2-20q-d-p30 C16

iso2-20q-e-p30 C16

iso1-20q-d-p30 C16

iso1-20q-e-p30 C16

>classe P30 - p/ aços em geral e inox

>classe K10 p/ ferro fundio, materiais tratados e endurecidos

bitolas e classes diferentes da tabela  sujeitas a prazo e quantidade minima

ISO3 - ferramenta curva para cantos
código:

na tabela abaixo

iso3-08q-d-p30 *.*

iso3-12q-d-p30 C8

iso3-16q-d-p30 C10

iso3-20q-d-p30 C12

iso3-20q-e-p30 C12

>classe P30 - p/ aços em geral e inox

>classe K10 p/ ferro fundio, materiais tratados e endurecidos

iso2-25q-d-p30 C20

>classe P30 - p/ aços em geral e inox

>classe K10 p/ ferro fundio, materiais tratados e endurecidos

bitolas e classes diferentes da tabela  sujeitas a prazo e quantidade minima

NCM 8466.20.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ferramenta-soldada/ISO2-desbaste-externo-e-faceamento-45graus

peso (KG)
pastilha p/ solda 

din4950
classesentido

bitola 

(mm)
código

NCM 8466.20.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ferramenta-soldada/ISO1-reta-para-desbaste

código
bitola 

(mm)
sentido classe

pastilha p/ solda 

din4950
peso (KG)

iso1-08q-d-p30 C8

iso1-12q-d-p30 C10

iso1-16q-d-p30 C12

bitolas e classes diferentes da tabela  sujeitas a prazo e quantidade minima

NCM

ISO2 - ferramenta curta de desbaste e faceamento 45º
código:

na tabela abaixo

iso2-08q-d-p30 C8

iso2-12q-d-p30 C10

fri-20q-d-p30-60° E8

fri-25q-d-p30-60° E10

>60º para rosca Métrica e UNC > 55º para rosca Withwort

>classe P30 - p/ aços em geral e inox

>classe K10 p/ ferro fundio, materiais tratados e endurecidos

código
bitola 

(mm)
sentido classe

pastilha p/ solda 

din4950
peso (KG)

iso2-16q-d-p30 C12

FRI - ferramenta de rosca interna
código:

na tabela abaixo

fri-08q-d-p30-60° *.* 

fri-10q-d-p30-55° *.*

fri-10q-d-p30-60° *.*

peso (KG)
pastilha p/ solda 

din4950
classesentido

bitola 

(mm)
código

NCM 8466.20.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ferramenta-soldada/fri-rosca-interna

bitolas e classes diferentes da tabela  sujeitas a prazo e quantidade minima

ISO1 - ferramenta reta de desbaste
código:

na tabela abaixo

fri-12q-d-p30-60° E5

fri-16q-d-p30-60° E6

fri-20q-d-p30-55° E8
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08x08 direito P30 0,15

12x12 direito P30 0,15

20x20 direito P30 0,35

08x08 direito P30 0,15

12x12 direito P30 0,15

16x16 direito P30 0,2

20x20 direito P30 0,35

20x20 esquerdo P30 0,35

08x08 direito P30 0,15

10X10 direito K10 0,15

10X10 esquerdo K10 0,15

12x12 direito K10 0,15

12x12 direito P30 0,15

16x16 direito P30 0,2

20x20 direito K10 0,35

20x20 direito P30 0,35

20x20 esquerdo P30 0,35

25X25 direito P30 0,45

25X25 esquerdo P30 0,45

32x32 direito P30 0,5

08x06 direito P30 3 mm D3 0,15

10x08 direito P30 3 mm D3 0,15

12x08 direito P30 3 mm D3 0,15

16x10 direito K10 3 mm D3 0,2

16x10 direito P30 3 mm D3 0,2

16x10 direito P30 4 mm D4 0,2

20x12 direito P30 3 mm D3 0,3

20x12 direito P30 4 mm D4 0,3

20x12 direito P30 5 mm D5 0,3

25x16 direito P30 3 mm D3 0,4

25x16 direito P30 4 mm D4 0,4

iso6-20q-e-p30 C16

iso6-25q-d-p30 c20

iso6-25q-e-p30 c20

*iso6-32q-d-p30 c25

>classe P30 - p/ aços em geral e inox

>classe K10 p/ ferro fundio, materiais tratados e endurecidos

*sujeito a emcomenta, prazo e quantidade mínima

NCM 8466.20.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ferramenta-soldada/ISO6-tipo-faca-para-desbaste

peso (KG)
pastilha p/ solda 

din4950
classesentido

bitola 

(mm)

ISO6 -  ferramenta curva para desbaste e acabamento           TIPO 

FACA

código:

na tabela abaixo

código

iso6-08q-d-p30 C8

iso6-10q-d-k10 C8

iso6-10q-e-k10 C8

iso6-12q-d-k10 C10

iso6-12q-d-p30 C10

iso6-16q-d-p30 C12

iso6-20q-d-k10 C16

iso6-20q-d-p30 C16

NCM 8466.20.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ferramenta-soldada/ISO7-bedame-para-canal

código
bitola 

(mm)
sentido classe

pastilha p/ solda 

din4950
peso (KG)

ISO7 -  bedame para sangrar e cortar
código:

na tabela abaixo

iso7-08h-d-p30-3

iso7-10h-d-p30-3

iso7-12h-d-p30-3

iso7-16h-d-k10-3

iso7-16h-d-p30-3

iso7-16h-d-p30-4

iso7-20h-d-p30-3

iso7-20h-d-p30-4

iso7-20h-d-p30-5

iso7-25h-d-p30-3

iso7-25h-d-p30-4

>classe P30 - p/ aços em geral e inox

>classe K10 p/ ferro fundio, materiais tratados e endurecidos

bitolas e classes diferentes da tabela  sujeitas a prazo e quantidade minima

ISO4 -  ferramenta reta para acanalar e chanfrar
código:

na tabela abaixo

iso4-08q-d-p30 C8

iso4-12q-d-p30 C12

iso4-20h-d-p30

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ferramenta-soldada/ISO5-curva-para-desbaste-e-faceamento

peso (KG)
pastilha p/ solda 

din4950
classesentido

bitola 

(mm)
código

peso (KG)
pastilha p/ solda 

din4950
classesentido

bitola 

(mm)
código

iso5-08q-d-p30 C8

iso5-12q-d-p30 C10

iso5-16q-d-p30 C12

iso5-20q-d-p30 C16

iso5-20q-e-p30 C16

>classe P30 - p/ aços em geral e inox

>classe K10 p/ ferro fundio, materiais tratados e endurecidos

bitolas e classes diferentes da tabela  sujeitas a prazo e quantidade minima

NCM 8466.20.10

>classe P30 - p/ aços em geral e inox

>classe K10 p/ ferro fundio, materiais tratados e endurecidos

NCM 8466.20.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ferramenta-soldada/ISO4-reta-para-acanalar-e-chanfrar

bitolas e classes diferentes da tabela  sujeitas a prazo e quantidade minima

ISO5 -  ferramenta curva para desbastar e facear
código:

na tabela abaixo

C20
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08x08 direito k10 0,15

08x08 direito P30 0,15

10x10 direito k10 0,15

10x10 direito P30 0,15

12x12 direito k10 0,15

12x12 direito P30 0,15

16x16 direito P30 0,2

20x20 direito k10 0,35

20x20 direito P30 0,35

25x25 direito P30 0,45

08x08 direito k10 0,15

08x08 direito P30 0,15

10x10 direito k10 0,15

10x10 direito P30 0,15

12x12 direito k10 0,15

12x12 direito P30 0,15

16x16 direito P30 0,2

20x20 direito P30 0,35

25x25 direito P30 0,45

12x12 direito P30 0,15

16x16 direito P30 0,2

20x20 direito P30 0,35

20x20 esquerdo P30 0,35

12x08 direito P30 0,15

16x10 direito P30 0,2

20x12 direito P30 0,35

NCM 8466.20.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ferramenta-soldada/sms-112-curva-para-facear

sms-113 - ferramenta soldada para acabamento em tornos e 

plainas

código:

na tabela abaixo

sms-113-12h-d-p30 G8

sms-113-16h-d-p30 G8

sms-113-20h-d-p30 G10

>classe P30 - p/ aços em geral e inox

>classe K10 p/ ferro fundio, materiais tratados e endurecidos

código
bitola 

(mm)
sentido classe

pastilha p/ solda 

din4950
peso (KG)

sms-112-12q-d-p30 *.*

sms-112-16q-d-p30 C12

sms-112-20q-d-p30 C16

sms-112-20q-e-p30 C16

>classe P30 - p/ aços em geral e inox

>classe K10 p/ ferro fundio, materiais tratados e endurecidos

NCM 8466.20.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ferramenta-soldada/sms-113-reta-para-acabamento-em-tornos-e-plainas

bitolas e classes diferentes da tabela  sujeitas a prazo e quantidade minima

bitolas e classes diferentes da tabela  sujeitas a prazo e quantidade minima

iso9-12q-d-k10 A8

iso9-12q-d-p30 A8

>classe P30 - p/ aços em geral e inox

>classe K10 p/ ferro fundio, materiais tratados e endurecidos

NCM 8466.20.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ferramenta-soldada/ISO8-interna-para-furo-passante

código
bitola 

(mm)
sentido classe

pastilha p/ solda 

din4950
peso (KG)

ISO9 -  torneamento interno furo cego
código:

na tabela abaixo

iso8-08q-d-p30 A5

iso8-10q-d-k10 A6

iso8-10q-d-p30 A6

iso8-12q-d-k10 A8

código
bitola 

(mm)
sentido classe

pastilha p/ solda 

din4950
peso (KG)

iso9-16q-d-p30 A10

iso9-20q-d-p30 A12

iso9-25q-d-p30 A16

>classe P30 - p/ aços em geral e inox

>classe K10 p/ ferro fundio, materiais tratados e endurecidos

NCM 8466.20.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ferramenta-soldada/iso9-interna-para-furo-cego

sms-112 -  ferramenta soldada curva para facear
código:

na tabela abaixo

código
bitola 

(mm)
sentido

bitolas e classes diferentes da tabela  sujeitas a prazo e quantidade minima

iso9-10q-d-k10 A6

iso9-10q-d-p30 A6

classe
pastilha p/ solda 

din4950
peso (KG)

iso9-08q-d-k10

iso8-12q-d-p30 A8

A5

iso9-08q-d-p30 A5

iso8-16q-d-p30 A10

iso8-20q-d-k10 A12

iso8-20q-d-p30 A12

iso8-25q-d-p30 A16

ISO8 -  torneamento interno furo passante
código:

na tabela abaixo

iso8-08q-d-k10 A5

bitolas e classes diferentes da tabela  sujeitas a prazo e quantidade minima
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12x08 direito P30 0,15

20x12 direito P30 0,35

08x08 direito P30 0,15

16x16 direito P30 0,2

20x20 direito P30 0,35

12x12 direito P30 0,15

16x16 direito P30 0,2

20x20 direito P30 0,35

20x20 direito P30 0,35

12x12 direito P30 0,15

20x20 direito P30 0,35

bitolas e classes diferentes da tabela  sujeitas a prazo e quantidade minima

bitolas e classes diferentes da tabela  sujeitas a prazo e quantidade minima

bitolas e classes diferentes da tabela  sujeitas a prazo e quantidade minima

bitolas e classes diferentes da tabela  sujeitas a prazo e quantidade minima

bitolas e classes diferentes da tabela  sujeitas a prazo e quantidade minima

NCM 8466.20.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ferramenta-soldada/sms-140-para-mandrilar-furos-passantes

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ferramenta-soldada/sms-122-reta-para-acabamento

sms-123 - ferramenta soldada curva para facear e fazer cantos
código:

na tabela abaixo

sms-123-20q-d-p30 E8

>classe P30 - p/ aços em geral e inox

>classe K10 p/ ferro fundio, materiais tratados e endurecidos

código
bitola 

(mm)
sentido classe

pastilha p/ solda 

din4950
peso (KG)

NCM 8466.20.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ferramenta-soldada/sms-123-curva-para-facear-e-fazer-cantos

sms-140 - ferramenta soldada para mandrilhar furos passantes
código:

na tabela abaixo

sms-140-12q-d-p30 AB10

sms-140-20q-d-p30 AB16

>classe P30 - p/ aços em geral e inox

>classe K10 p/ ferro fundio, materiais tratados e endurecidos

código
bitola 

(mm)
sentido classe

pastilha p/ solda 

din4950
peso (KG)

NCM 8466.20.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ferramenta-soldada/sms-116-reta-para-acabamento

sms-122 - ferramenta soldada reta para acabamento
código:

na tabela abaixo

sms-122-12q-d-p30 E5

sms-122-16q-d-p30 E6

sms-122-20q-d-p30 E8

>classe P30 - p/ aços em geral e inox

>classe K10 p/ ferro fundio, materiais tratados e endurecidos

código
bitola 

(mm)
sentido classe

pastilha p/ solda 

din4950
peso (KG)

sms-116 - ferramenta soldada reta para acabamento
código:

na tabela abaixo

sms-116-08q-d-p30 C8

sms-116-12q-d-p30 C10

sms-116-20q-d-p30 C16

>classe P30 - p/ aços em geral e inox

NCM 8466.20.10

>classe P30 - p/ aços em geral e inox

>classe K10 p/ ferro fundio, materiais tratados e endurecidos

código
bitola 

(mm)
sentido classe

pastilha p/ solda 

din4950
peso (KG)

>classe K10 p/ ferro fundio, materiais tratados e endurecidos

código
bitola 

(mm)
sentido classe

pastilha p/ solda 

din4950
peso (KG)

NCM 8466.20.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ferramenta-soldada/sms-115-curva-para-acabamento-em-tornos-e-plainas

sms-115 - ferramenta soldada curva para acabamento em tornos e 

plainas

código:

na tabela abaixo

sms-115-12h-d-p30 G8

sms-115-20h-d-p30 G10
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08x08 direito P30 0,15

12x12 direito P30 0,15

16x16 direito P30 0,2

20x20 direito P30 0,35

12x08 direito P30 0,15

16x10 direito P30 0,2

20x12 direito P30 0,35

25x16 direito P30 0,35

código Ø rosca passo peso (KG)

130 mm

160 mm

210-lo 210 mm 10 200 mm

255-lo 255 mm 15 250 mm

*315-lo 315 mm 20 315 mm

Ø bico peso (KG)

1/2" 0,3

1/4" 0,2

3/8" 0,2

d1 (js16) α d2 (H7) b norma peso (KG)

40 mm 45º 10 mm 10 mm Din 842a 0,3

1/4" NPT 33 cm

NCM 8466.20.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ferramenta-soldada/sms-164-para-canal-de-polia

flange p/ placa de torno
código:

na tabela abaixo

placa

*160-lo 160 mm

114 mm 6 mm

5,5

código

842401010-a

> construída em HSS M2

> corte a direita

>medidas diferentes da tabela acima, conforme norma - sob cotação e prazo

NCM 8207.70.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/fresas/fresa-hss/fresa-angular

3/8" NPT 33 cm

>acompanha vávula Abre/fecha

>aproximadamente 20 elementos plásticos

> indicado para refrigeração através de fluido / ar

NCM 3917.31.00

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/para-maquinas/mangueira-flexivel-de-refrigeracao

vhk-3/8

lb-100135

vhk-1/2

código

fresa angular Din 842a
código:

na tabela abaixo

sms-164 - ferramenta soldada para canal de polia
código:

na tabela abaixo

sms-164-12h-d-p30 8x10x4 mm

sms-164-16h-d-p30 10x12x4 mm

sms-164-20h-d-p30 12x15x5 mm

sms-164-25h-d-p30 16x18x6 mm

>classe P30 - p/ aços em geral e inox

>classe K10 p/ ferro fundio, materiais tratados e endurecidos

bitolas e classes diferentes da tabela  sujeitas a prazo e quantidade minima

código
bitola 

(mm)
sentido classe

pastilha p/ solda 

din4950
peso (KG)

*sujeito a encomenda, prazo e disponibilidade de estoque

NCM 8466.93.30

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/placa-de-torno/flange-para-placa-de-torno

flexível p/ refrigeração
código:

na tabela abaixo

rosca L

1/2" NPT 33 cm

>classe K10 p/ ferro fundio, materiais tratados e endurecidos

bitolas e classes diferentes da tabela  sujeitas a prazo e quantidade minima

código
bitola 

(mm)
sentido classe

pastilha p/ solda 

din4950
peso (KG)

NCM 8466.20.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ferramenta-soldada/sms-141-para-mandrilar

sms-141 - ferramenta soldada para mandrilhar
código:

na tabela abaixo

sms-141-08q-d-p30 AB8

sms-141-12q-d-p30 AB10

sms-141-16q-d-p30 AB12

sms-141-20q-d-p30 AB16

>classe P30 - p/ aços em geral e inox

pag. 93 a 95
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d1 (js16) α d2 (H7) b norma peso (KG)

63 mm 45º 22 mm 10 mm Din 847 0,4

63 mm 90º 22 mm 20 mm Din 847 0,6

d2 (H7) b norma peso (KG)

22 mm 2,5 mm Din1834an 0,3

32 mm 5 mm Din1834an 0,65

d2 (H7) b norma peso (KG)

22 mm 5 mm Din 885ah 0,45

fresa angular Din 847

código:

código

847631022-e

847632022-L

> construída em HSS M2

> corte a direita

>medidas diferentes da tabela acima, conforme norma - sob cotação e prazo

NCM 8207.70.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/fresas/fresa-hss/fresa-angular

fresa circular Din 1834an

código:

na tabela abaixo

na tabela abaixo

fresa circular Din 885ah

código:

código d1 (js16)

8850063522a 63 mm

> construída em HSS M2

> corte nos 3 lados

> dentes cruzados, alternados > ângulo da hélice 8º

>medidas diferentes da tabela acima, conforme norma - sob cotação e prazo

NCM 8207.70.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/fresas/fresa-hss/fresa-circular/fresa-circular-dentes-cruzados

código d1 (js16)

*184632522a 63 mm

1840100532a 100 mm

> construída em HSS M2

> corte nos 3 lados > dentado extra-fino

> dentes cruzados, alternados

>medidas diferentes da tabela acima, conforme norma - sob cotação e prazo

*sujeito a encomenda

NCM 8207.70.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/fresas/fresa-hss/fresa-circular/fresa-circular-dentes-cruzados

na tabela abaixo
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d2 (H7) b norma peso (KG)

27 mm 5 mm Din 885bh 0,4

27 mm 10 mm Din 885bh 0,55

Dc (mm) Lc (mm) L (mm) d (mm) R (mm) peso (KG)

1 3 50 4 0,5 0,01

2 6 50 4 1 0,02

3 8 50 3 1,5 0,02

3 6 75 3 1,5 0,03

4 8 50 4 2 0,03

4 8 75 4 2 0,03

4 8 100 4 2 0,04

5 10 50 6 2,5 0,04

6 12 50 6 3 0,05

6 12 75 6 3 0,05

6 12 100 6 3 0,05

8 16 60 8 4 0,07

8 16 75 8 4 0,07

10 20 100 10 5 0,3

10 20 75 10 5 0,25

12 25 75 12 6 0,3

*2bza-030-030

2cb-4-8-50-h4

2cb-4-8-75-h4

*2bzb-040-040

fresa circular Din 885bh

código:

código d1 (js16)

*885080527b 80 mm

*885801027b 80 mm

> construída em HSS M2

> corte nos 3 lados

> dentes retos

>medidas diferentes da tabela acima, conforme norma - sob cotação e prazo

*sujeito a encomenda

NCM 8207.70.10

na tabela abaixo

na tabela abaixo

NCM 8207.70.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/fresas/fresa-metal-duro/esf%C3%A9eica-2-cortes

2cb-5-10-50-h6

2cb-6-12-50-h6

2cb-6-12-75-h6

2cb-6-12-100-h6

2cb-8-16-60-h8

*2bza-080

*2bzb-100

2cb-10-20-75-h10

2cb-12-25-75-h12

> construída em metal duro 

> com banho TINAL (preto)

> para usinagem até 45HRC

itens marcados com (*) são para usinagem até 55HRC

> p/ usinagem em aços em geral, inox, alumínio

para fresas fora da tabela acima - sob consulta

ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/fresas/fresa-hss/fresa-circular/fresa-circular-dentes-retos

fresa esferica metal duro 2 cortes

código:

código

2cb-1-3-50-h4

2cb-2-6-50-h4

2cb-3-8-50-h3
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Dc (mm) Lc (mm) L (mm) d (mm) R (mm) peso (KG)

10 20 75 10 5 0,25

12 24 75 12 6 0,3

2 4 50 4 1 0,02

3 8 50 3 1,5 0,03

4 8 50 4 2 0,04

5 10 50 6 2,5 0,05

6 12 50 6 3 0,06

6 12 75 6 3 0,06

8 16 60 8 4 0,08

DC d L nºcortes AP peso (KG)

10 10 110 1 0,2

12 12 150 1 0,2

14 14 150 1 0,25

16 16 150 2 0,3

18 18 150 2 0,4

20 20 150 2 0,4

25 25 150 3 0,4

30 25 150 4 0,45

35 25 150 4 0,5

40 25 150 4 0,5

40 25 150 3 apkt-1604 0,5

fresa intercambiável ncos

código:

fresa esferica metal duro 4 cortes

código:

código

*4bz-100

*4bz-120

*4bz-020

4cb-3-8-50-h3

4cb-4-8-50-h4

*4bz-050

4cb-6-12-50-h6

*4bza-060

NCM 8466.93.40

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/fresas/fresa-intercambiavel/fresas-intercambiaveis

aplx-1003

na tabela abaixo

na tabela abaixo

pag. 50

pag. 51

pag. 50

pag. 51

pag. 89

pag. 75

aplicação/relacionados:

acessórios INCLUSOS: > parafuso torx m2,5

>chave torx T07 não inclusa

>banho niquel quimico >contruído em aço 4340 >temperado

CARACTERÍSTICAS

>mandril porta barra -bt40

>paraf. torx 

>chave torx -fenda

>chave torx -bandeira

>inserto apkt-1604-pdtr BPU206

>inserto apkt-1604-pdfr-lhc BU810

>inserto aplx-1003-pdtr BPU206

>inserto apex-100304-fr-lh BU810

código

ncos-10-aplx-1003

ncos-12-aplx-1003

ncos-14-aplx-1003

ncos-16-aplx-1003

ncos-18-aplx-1003

ncos-20-aplx-1003

ncos-25-aplx-1003

ncos-30-aplx-1003

ncos-35-aplx-1003

ncos-40-aplx-1003

ncos-40-apkt-1604

4cb-8-16-60-h8

> construída em metal duro 

> com banho TINAL (preto)

> para usinagem até 45HRC

itens marcados com (*) são para usinagem até 55HRC

> p/ usinagem em aços em geral, inox, alumínio

para fresas fora da tabela acima - sob consulta

ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

NCM 8207.70.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/fresas/fresa-metal-duro/esferica-4-cortes

pag. 28
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DC d L nºcortes AP peso (KG)

25 25 100 2 tpmr-1103 0,5

30 25 100 2 tpkn-1603 0,5

40 25 100 3 tpkn-1603 0,6

Módulo d1 (mm) d2 (H7) peso (KG) Módulo d1 (mm) d2 (H7) peso (KG)

0,3 35 13 mm 0,15 3,5 75 27 mm 0,3

0,4 35 13 mm 0,15 3,75 80 27 mm 0,3

0,5 40 16 mm 0,15 4 80 27 mm 0,35

0,6 40 16 mm 0,15 4,25 85 27 mm 0,35

0,7 40 16 mm 0,15 4,5 85 27 mm 0,35

0,75 40 16 mm 0,15 4,75 90 32 mm 0,35

0,8 40 16 mm 0,15 5 90 32 mm 0,4

0,9 50 16 mm 0,15 5,5 95 32 mm 0,4

1 50 16 mm 0,15 6 100 32 mm 0,5

1,25 50 16 mm 0,15 6,5 105 32 mm 0,6

1,5 60 22 mm 0,15 7 105 32 mm 0,7

1,75 60 22 mm 0,2 7,5 110 32 mm 0,7

2 60 22 mm 0,2 8 110 32 mm 0,8

2,25 60 22 mm 0,25 8,5 115 32 mm 0,8

2,5 65 22 mm 0,25 9 115 32 mm 0,9

2,75 75 27 mm 0,25 9,5 120 32 mm 0,9

3 75 27 mm 0,3 10 120 32 mm 1
3,25 75 27 mm 0,3

fresa intercambiável ncta
código:

código

ncta-25-tpmr-1103

ncta-30-tpkn-1603

ncta-40-tpkn-1603

CARACTERÍSTICAS

>nº 7 do jogo corresponde a 55 - 134 dentes

>nº 8 do jogo corresponde a 135 - infinitos dentes

>ângulo de pressão 20º (padrão) ou 15º

>construído em HSS (m2)

> produto não é de prateleira, com prazo médio de disponibilidade de 2 dias

NCM 8207.70.20

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/fresas/fresa-hss/fresa-modulo/modulo-para-engrenagem

na tabela abaixo

na tabela abaixo

NCM 8466.93.40

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/fresas/fresa-intercambiavel/fresas-intercambiaveis

fresa módulo Din3972

código:

fresa módulo Din3972

fresa módulo p/ engrenagem

>código: 2601-(módulo)-(nº do jogo) > exemplo: 2601-5-8

>nº 1 do jogo corresponde a 12 - 13 dentes

>nº 2 do jogo corresponde a 14 - 16 dentes

>nº 3 do jogo corresponde a 17 - 20 dentes

>nº 4 do jogo corresponde a 21 - 25 dentes

>nº 5 do jogo corresponde a 26 - 34 dentes

>nº 6 do jogo corresponde a 35 - 54 dentes

pag. 75

aplicação/relacionados:

>acessório p/ cabeçote-parafuso grampo ar-16/ar22

>acessório p/ cabeçote-grampo ar-16 (p/ tpkn-1603) 

acessórios INCLUSOS: 

>banho niquel quimico >contruído em aço 4340 >temperado

>mandril porta barra -bt40

>acessório p/ cabeçote-grampo ar-16

>acessório p/ cabeçote-parafuso grampo ar-16/ar22

>inserto tpkn-2204-pdr p25

>inserto tpkr-1603-pdsr BPU206

>inserto tpkn-1603-pdsr BPU206

>inserto tpkn-1603-pdr P25

pag. 59

pag. 59
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d1 (mm) d2 (H7) peso (KG)

50 27 mm 1

50 16 mm 1,5

60 16 mm 1,5

60 22 mm 1,5

60 22 mm 2

60 22 mm 2,5

65 22 mm 2,5

75 22 mm 2,5

75 27 mm 3

75 27 mm 3,5

75 27 mm 3,5

80 27 mm 3,5

80 27 mm 4

85 27 mm 4

85 27 mm 4

90 32 mm 4,5

90 32 mm 5

95 32 mm 5,5

100 32 mm 6

105 32 mm 6,5

105 32 mm 6,5

110 32 mm 6,5

d1 (mm) d2 (H7) peso (KG)

65 22 mm 0,25

60 22 mm 0,25

60 22 mm 0,25

60 22 mm 0,25

60 22 mm 0,25

60 22 mm 0,25

60 22 mm 0,25

50 16 mm 0,2

50 16 mm 0,2

50 16 mm 0,2

50 16 mm 0,2

40 16 mm 0,2

40 16 mm 0,2

40 16 mm 0,2

40 16 mm 0,2

40 16 mm 0,2

2

01197 2,25

01198 2,5

01199 2,75

fresa módulo Din3972 - jogo

código:

0,847

32 0,794

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/fresas/fresa-hss/fresa-modulo/modulo-para-engrenagem

fresa módulo diametral pitch

código:

DP Módulo

10 2,54

11 2,309

12 2,117

14 1,814

01209 5,5

01210 6

01211 6,5

01212 7

01777 7,5

>construído em HSS

>jogo composto em estojo de madeira com 08 pçs

>ângulo de pressão 20º

> produto não é de prateleira, com prazo médio de disponibilidade de 2 dias

NCM 8207.70.20

01200 3

01201 3,25

01202 3,5

01203 3,75

01204 4

01205 4,25

01206 4,5

01207 4,75

01208 5

código Módulo

01192 1

01193 1,25

01194 1,5

01195 1,75

01196

> produto não é de prateleira, com prazo médio de disponibilidade de 21 dias

NCM 8207.70.20

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/fresas/fresa-hss/fresa-modulo/diametral-pitch

na tabela abaixo

na tabela abaixo

36 0,705

40 0,635

48 0,529

>código - exemplo:: 2603-DP-10-14º30´-4 (nº do jogo)

>nº 1 do jogo corresponde a 135 - infinitos dentes

>nº 2 do jogo corresponde a 55 - 134 dentes

>nº 3 do jogo corresponde a 35 - 54 dentes

>nº 4 do jogo corresponde a 26 - 34 dentes

>nº 5 do jogo corresponde a 21 - 25 dentes

>nº 6 do jogo corresponde a 17 - 20 dentes

>nº 7 do jogo corresponde a 14 - 16 dentes

>nº 8 do jogo corresponde a 12 - 13 dentes

>ângulo de pressão 20º ou 14º30´

>construído em HSS (m2)

16 1,586

18 1,411

20 1,27

22 1,154

24 1,058

26 0,976

28 0,907

30
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d1 (js16) α d2 (h8) b l peso (KG)

16 mm 60º 12 mm 6,3 mm 60 mm 0,15

20 mm 60º 12 mm 8 mm 63 mm 0,15

25 mm 60º 12 mm 10 mm 67 mm 0,15

32 mm 60º 16 mm 12,5 mm 71 mm 0,15

16 mm 8 mm 8 mm 62 mm 10 mm 0,15

22 mm 10 mm 12 mm 75 mm 12 mm 0,15

l (mm) L (mm) d (mm) peso (KG)

22 72 10 0,2

26 83 12 0,2

32 92 16 0,25

38 110 20 0,3

*18330320a-k

> FORMA A

> construída em HSS M2

> haste cilíndrica > corte a direita

> corte na lateral e no topo

>medidas diferentes da tabela acima, conforme norma - sob cotação e prazo

item marcado com (*) sujeito a encomenda, cotação e prazo

NCM 8207.70.90

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/fresas/fresa-hss/fresa-rabo-de-andorinha

fresa rasgo T - norma Din 851
código:

na tabela abaixo

fresa rabo de andorinha - forma A - norma Din 1833a-h
código:

na tabela abaixo

código

18330160a-k

18330200a-k

18330250a-k

fresa topo desbaste hss
código:

na tabela abaixo

código D (mm)

00854 10

00855 12

00857 16

*00860 22

> construída em HSS > 4 cortes

> haste cilíndrica > corte a direita 

>medidas diferentes da tabela acima - sob cotação e prazo

851000168a

851002210a

> construída em HSS M2

> haste cilíndrica > corte a direita > dentes cruzados

> corte na lateral e no topo

>medidas diferentes da tabela acima, conforme norma - sob cotação e prazo

código d1 (d11) b (d11)

dimens. 

rasgo T 

Din650

l d2 (h8) peso (KG)

NCM 8207.70.90

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/fresas/fresa-hss/fresa-rasgo-t

item marcado com (*) sujeito a encomenda, cotação e prazo

NCM 8207.70.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/fresas/fresa-hss/fresa-desbaste-hss
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l (mm) L (mm) d (mm) peso (KG)

19 63 6 0,1

19 63 8 0,12

22 63 10 0,2

25 75 12 0,25

32 88 16 0,3

38 100 20 0,45

D (mm) l (mm) L (mm) d (mm) peso (KG) D (mm) l (mm) L (mm) d (mm) peso (KG)

2 4 48 6 0,01 12 16 73 12 0,15

2,5 5 49 6 0,01 13 16 73 12 0,15

3 5 49 6 0,01 14 16 73 12 0,15

3,5 5 49 6 0,1 15 16 73 12 0,15

4 7 51 6 0,1 16 19 79 16 0,2

4,5 7 51 6 0,12 17 19 79 16 0,2

5 8 52 6 0,1 18 19 79 16 0,2

5,5 8 52 6 0,1 19 19 79 16 0,25

6 8 52 6 0,15 20 22 88 20 0,4

6,5 8 52 10 0,15

7 10 60 10 0,15 D (mm) l (mm) L (mm) d (mm) peso (KG)

8 11 61 10 0,15 1/8" 3/8" 2.5/16" 3/8" 0,1

9 11 61 10 0,15 3/16" 1/2" 2.3/8" 3/8" 0,15

9,5 11 61 10 0,15 1/4" 1/2" 2.5/16" 3/8" 0,1

10 13 63 10 0,15 5/16" 9/16" 2.5/16" 3/8" 0,1

10,5 13 63 10 0,15 3/8" 9/16" 2.5/16" 3/8" 0,15

11 13 70 12 0,15 1/2" 1" 3" 1/2" 0,2

5/8" 3/4" 3.1/8" 5/8" 0,3

17.0023

*17.0005 17.0024

17.0006 17.0025

86912 12

86916 16

86920 20

> construída em metal duro > 3 cortes

>sem banho > com banho TINAL (preto) sob cotação

> para usinagem até 45HRC

> p/ usinagem em aços em geral, inox

para fresas fora da tabela acima - sob consulta

ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

NCM 8207.70.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/fresas/fresa-metal-duro/desbaste

fresa topo desbaste metal duro

código:

código D (mm)

86900 6

86904 8

86908 10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/fresas/fresa-hss/fresa-topo-2-cortes

NCM

na tabela abaixo

na tabela abaixo

17.0018 17.0035

*17.0019 17.0036

17.0020 17.0037

*3270580b

> construída em HSS

> haste cilíndrica > corte a direita 

> para usinagem até 50HRC

> p/ usinagem em aços em geral, inox

>medidas diferentes da tabela acima - sob cotação e prazo

ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

item marcado com (*) sujeito a encomenda, cotação e prazo

8207.70.10

*17.0007 17.0026

17.0008 17.0027

*17.0009 17.0029

17.0010 17.0030

*17.0011 fresa topo hss 2 cortes - POLEGADAS

17.0012 código

17.0014 *18.0038

17.0016 *17.0033

*17.0017 17.0034

fresa topo hss 2 cortes

código:

fresa topo hss 2 cortes - MILÍMETROS fresa topo hss 2 cortes - MILÍMETROS

código código

17.0002 17.0021

*17.0003 17.0022

17.0004
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D (mm) l (mm) L (mm) d (mm) peso (KG) D (mm) l (mm) L (mm) d (mm) peso (KG)

2 7 51 6 0,1 21 38 104 20 0,45

2,5 8 52 6 0,1 22 38 104 20 0,45

3 8 52 6 0,1 24 45 121 25 0,45

3,5 10 54 6 0,1 25 45 121 25 0,5

4 11 55 6 0,1 26 45 121 25 0,5

4,5 11 55 6 0,1 28 45 121 25 0,55

5 13 57 6 0,1 30 45 121 25 0,6

5,5 13 57 6 0,1

6 13 57 6 0,1 D (mm) l (mm) L (mm) d (mm) peso (KG)

6,5 13 57 6 0,1 1/8" 3/8" 2.5/16" 3/8" 0,1

7 16 66 10 0,1 3/16" 1/2" 2.3/8" 3/8" 0,1

7,5 16 66 10 0,1 1/4" 5/8" 2.1/2" 3/8" 0,1

8 19 69 10 0,1 5/16" 3/4" 2.1/2" 3/8" 0,1

8,5 19 69 10 0,1 3/8" 3/4" 2.1/2" 3/8" 0,1

9 19 69 10 0,1 1/2" 1.1/4" 3.1/4" 1/2" 0,15

10 22 72 10 0,15 5/8" 1.5/8" 3.1/4" 5/8" 0,15

11 22 79 12 0,15 3/4" 1.5/8" 3.7/8" 3/4" 0,2

12 26 83 12 0,15 1" 1.7/8" 4.1/8" 3/4" 0,5

13 26 83 12 0,15

14 26 83 12 0,15

15 26 83 12 0,15

16 32 92 16 0,2

17 32 92 16 0,2

18 32 92 16 0,2

19 32 92 16 0,2

20 38 104 20 0,4

D (mm) l (mm) L (mm) d (mm) peso (KG)

1 2 38 3 0,01

1,5 4 50 3 0,01

2 5 50 4 0,05

2,5 7 50 4 0,1

3 15 75 3 0,1

3 6 50 3 0,1

3,5 10 50 4 0,1

4 8 50 4 0,1

4 20 75 4 0,1

4 25 100 4 0,1

5 10 50 6 0,1

5 30 100 5 0,1

6 12 50 6 0,15

6 25 75 6 0,15

6 30 100 6 0,15

7 17 60 8 0,15

7 35 100 8 0,15

8 16 60 8 0,15

8 35 100 8 0,15

9 23 75 10 0,15

10 20 75 10 0,25

10 40 100 10 0,3

12 25 75 12 0,25

16 40 100 16 0,4

fresa topo hss 4 cortes / (varios cortes)
código:

na tabela abaixo

fresa topo hss 4 cortes - MILÍMETROS fresa topo hss 6 cortes - MILÍMETROS

código código

18.0002 *18.0029

*18.0003 18.0030

18.0034 18.0035

18.0014 18.0042

*18.0015 18.0043

18.0016 18.0044

18.0018 *18.0045

18.0019 *18.0046

18.0020 *18.0048

18.0021

18.0022

18.0023

18.0024

18.0025

18.0026

*18.0027

18.0028

*18.0005 18.0032

18.0006 *18.0036

18.0007 *18.0033

18.0008 *18.0037

*18.0009 fresa topo hss 4 cortes - POLEGADAS

18.0010 código

*18.0011 *18.0038

18.0012 18.0040

*18.0013 18.0041

NCM 8207.70.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/fresas/fresa-metal-duro/topo-2-cortes

*2em-070

*2emb-070

2c-8-16-60-h8

*2emb-080

*2em-090

2c-10-20-75-h10

2c-10-10-100-h10

2c-12-25-75-h12

> construída em metal duro 

*2em-160

> com banho TINAL (preto)

> para usinagem até 45HRC

itens marcados com (*) são para usinagem até 55HRC

> p/ usinagem em aços em geral, inox, alumínio

para fresas fora da tabela acima - sob consulta

ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

> construída em HSS

> haste cilíndrica > corte a direita 

> para usinagem até 50HRC

> p/ usinagem em aços em geral, inox

>medidas diferentes da tabela acima - sob cotação e prazo

ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

item marcado com (*) sujeito a encomenda, cotação e prazo

NCM 8207.70.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/fresas/fresa-hss/fresa-topo-4-cortes

fresa topo metal duro 2 cortes
código:

na tabela abaixo

código

2c-1-2-38-h3

2c-1,5-4-50-h3

2c-2-5-50-h4

*2em-025

2c-3-15-75-h3

2c-3-6-50-h3

*2em-035

2c-4-8-50-h4

*2ema-040

*2emb-040-040

2c-5-10-50-h6

*2emb-050-050

2c-6-12-50-h6

*2ema-060

*2emb-060
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l (mm) L (mm) d (mm) peso (KG)

6 50 4 0,1

8 50 4 0,1

11 50 4 0,1

13 50 6 0,1

15 50 6 0,1

30 100 6 0,1

20 60 8 0,15

25 75 10 0,15

40 100 10 0,15

28 75 12 0,2

30 75 12 0,2

40 100 16 0,35

40 100 20 0,55

l (mm) L (mm) d (mm) peso (KG)

3 50 4 0,1

4,5 50 4 0,1

5 50 4 0,1

7 50 4 0,1

6 50 3 0,1

15 75 3 0,1

10 50 4 0,1

8 50 4 0,1

25 100 4 0,1

10 50 6 0,1

25 75 5 0,1

12 50 6 0,1

25 75 6 0,1

30 100 6 0,1

17 60 8 0,1

16 60 8 0,1

35 100 8 0,1

22 70 10 0,1

20 75 10 0,15

40 100 10 0,15

28 75 12 0,15

30 75 12 0,15

45 100 12 0,15

30 88 14 0,15

40 100 16 0,3

38 100 20 0,55

fresa topo metal duro 3 cortes - p/ Alumínio
código:

código D (mm)

3c-2-6-50-h4 2

3c-3-8-50-h4 3

3c-4-11-50-h4 4

4c-3-6-50-h3 3

*4ema-030-030 3

*4em-035 3,5

4c-4-8-50-h4 4

*3ae-200 20

> construída em metal duro 

> polida, com hélice 55º especial p/ usinagem em alumínio

itens marcados com (*) sujeito a prazo

> p/ usinagem em todos os tipos de alumínio

para fresas fora da tabela acima - sob consulta

ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

NCM 8207.70.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/fresas/fresa-metal-duro/para-aluminio

fresa topo metal duro 4 cortes

código:

3c-5-13-50-h6 5

3c-6-15-50-h6 6

3c-6-30-100-h6 6

3c-8-20-60-h8 8

3c-10-25-75-h10 10

*3aeb-100 10

*3ae-110 11

*3ae-120 12

*3ae-160 16

> construída em metal duro 

> com banho TINAL (preto)

> para usinagem até 45HRC

itens marcados com (*) são para usinagem até 55HRC

> p/ usinagem em aços em geral, inox

para fresas fora da tabela acima - sob consulta

ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

NCM 8207.70.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/fresas/fresa-metal-duro/topo-4-cortes

na tabela abaixo

na tabela abaixo

*81630 9

4c-10-20-75-h10 10

*4emb-100 10

*4em-110 11

4c-12-30-75-h12 12

*4mb-120 12

*81800 14

*4em-160 16

4c-20-38-100-h20 20

*4emb-040-040 4

4c-5-10-50-h6 5

4ema-050-050 5

4c-6-12-50-h6 6

*4ema-060 6

*4emb-060 6

*4em-070 7

4c-8-16-60-h8 8

*4c-8-35-100-h8 8

código D (mm)

*4em-010 1

4c-1,5-4,5-50-h4 1,5

4c-2-5-50-h4 2

*4em-025 2,5
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código d1 (h11) b (e8) chaveta l d2 (h8) dentes peso (KG)

85001053b 10,5 mm 3 mm 3x3,7 mm 50 mm 6 mm cruzados 0,15

85001353b 13,5 mm 3 mm 3x5 mm 56 mm 10 mm cruzados 0,15

85001653b 16,5 mm 6 mm 3x6,5 mm 56 mm 10 mm cruzados 0,2

85001655a 16,5 mm 5 mm 5x6,5 mm 56 mm 10 mm retos 0,2

85002555b 25,5 mm 5 mm 5x10 mm 63 mm 10 mm cruzados 0,25

85010316a 1" 3/16" *.* 2.1/2" 1/2" retos 0,45

peso (KG)

M16 1,4

3/8" 1

M10 1

M12 1

M16 1,1

paralela 0,7

M12 0,8

M16 1,3

código CM encaixe C (mm) G (mm) A (mm) E (mm) peso (KG)

he-551 1 B10 12,065 10,094 52 14,5 0,15

he-552 1 B12 12,065 12,065 52 18,5 0,11

he-553 1 B16 12,065 15,733 52 24 0,15

ms2-b12 2 B12 17,78 12,065 75 18,5 0,18

ms2-b16 2 B16 17,78 15,733 75 24 0,18

ms2-b18 2 B18 17,78 17,78 75 32 0,25

ms2-b22 2 B22 17,78 21,793 75 40,5 0,3

ms3-b12 3 B12 23,825 12,065 94 18,5 0,3

ms3-b16 3 B16 23,825 15,733 94 24 0,35

ms3-b18 3 B18 23,825 17,78 94 32 0,35

ms3-b22 3 B22 23,825 21,793 94 40,5 0,45

ms3-b24 3 B24 23,825 23,825 94 50,5 0,55

*2582 4 B12 31,267 12,065 117,5 18,5 0,45

ms4-b16 4 B16 31,267 15,733 117,5 24 0,7

ms4-b18 4 B18 31,267 17,78 117,5 32 0,7

ms4-b22 4 B22 31,267 21,793 117,5 40,5 0,7

ms4-b24 4 B24 31,267 23,825 117,5 50,5 0,8

ms5-b16 5 B16 44,399 15,733 149,5 24 1,7

ms5-b18 5 B18 44,399 17,78 149,5 32 1,7

ms5-b22 5 B22 44,399 21,793 149,5 40,5 1,9

ms5-b24 5 B24 44,399 23,825 149,5 50,5 1,9

fresa woodruff
código:

na tabela abaixo

na tabela abaixo

pag. 23

pag. 61

aplicação/relacionados:

>contruído em aço 8260 >cementado 0,8-1,0 mm >retificado

CARACTERÍSTICAS

>jogo barra mandrilar

>cabeçote broquear/mandrilhar

NCM 866.93.40

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/cabecotes/broquear-mandrilar/haste-para-cabecote-de-broquear

haste conica p/ mandril
código:

> construída em HSS M2 > haste cilíndrica > corte a direita

> dentes retos = norma Din 850-a-h / > dentes cruzados = norma Din 850-b-n

>medidas diferentes da tabela acima, conforme norma - sob cotação e prazo

NCM 8207.70.90

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/fresas/fresa-hss/fresa-woodruff

haste p/ cabeçote broquear
código:

na tabela abaixo

código haste encaixe cabeçote

f1-bt40 BT40

rosca 1.1/2"-18 fpp

gin-c-mt2 MT2

f1-ms2 MT2

f1-ms3 MT3

f1-ms4 MT4

f1-d20-50l  Ø 20 mm

f1-iso30 ISO30

f1-iso40 ISO40

CARACTERÍSTICAS:

>p/ fixação de mandris universais à máqu.-ferramentas.

>norma: din 238

>temperado e retificado - dureza: 40-45 HRC

itens marcados com (*) sujeito a prazo

aplicação/relacionados:

>mandril c/ chave pag. 74

>mandril aperto rápido pag. 75

866.93.30

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/mandril/haste-para-mandril

NCM

49



D (mm) encaixe D1 (mm) L1 (mm) L (mm) peso (KG)

20 B16 15,733 75 110 0,3

20 B18 17,78 75 115 0,3

leitura peso (KG)

5

5,2

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X 10,96 mm 3,5 mm 2,8 mm 0,4 mm

0,2

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X 16,7 mm 4.76 mm 4,4 mm 0,8 mm

0,3

na tabela abaixo

código capacidade de medição (mm)

*110.762 12 a 20
0,005mm

*110.763 20 a 50

haste paralela p/ mandril
código:

na tabela abaixo

código

20-b16

20-b18

NCM 866.93.40

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/mandril/haste-para-mandril/haste-paralela-para-mandril

pag. 74

pag. 75>mandril aperto rápido

>mandril c/ chave

aplicação/relacionados:

>temperado e retificado - dureza: 40-45 HRC

> ideal p/ fixação através de pinça ou porta barra

> para mandril com chave ou mandril aperto rapido

CARACTERÍSTICAS:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

apkt-1604-pdfr-lhc bu810

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura s/ banho: polida

> p/ fresamento 90º

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/fresamento

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/fresamento

> ferramenta  / cabeçote intercambiável pag. 42 e 25

> ferramenta  / cabeçote intercambiável pag. 42 e 25

insertos intercambiáveis

código aplicação dimensões

apex-100304-fr-lh bu810

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura s/ banho: polida

> p/ fresamento 90º

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

›capacidades fora da tabela acima, sob consulta

›Anel de calibração

›2 Chaves de fixação do cabeçote e extensão

›Extensão

›Fornecidos em estojo de alumínio

›Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor

›Tambor e bainha em metal cromado fosco

›Catraca plástica de alta resistência

›Pontas de contato em metal duro, micro lapidadas

CARACTERÍSTICAS:

NCM 9017.30.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/micrometro/micrometro-interno/imicro-3-pontas

imicro 3 pontas
código:
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aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X X 16,7 mm 4.76 mm 4,4 mm 0,8 mm

0,3

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X X 10,96 mm 3,5 mm 2,8 mm 0,5 mm

0,2

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X 6,5 mm 2,38 mm 2,8 mm 0,4 mm

0,15

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X 6,5 mm 2,38 mm 2,8 mm 0,4 mm

0,15

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X 9,7 mm 3,97 mm 4,4 mm 0,4 mm

0,2

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X 9,7 mm 3,97 mm 4,4 mm 0,8 mm

0,2

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

aplx-1003-pdtr bpu206

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ fresamento 90º

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

código aplicação dimensões

apkt-1604-pdtr bpu206

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ fresamento 90º

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

ccmt-09t304 wt25

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TIN

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

ccmt-060204-55 ybg-202

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

código aplicação dimensões

ccgt-060204-gw810

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura s/ banho: polida

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

ccmt-09t308 wt25

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TIN

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/fresamento

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/fresamento

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

> ferramenta  / cabeçote intercambiável pag. 42 e 25

> ferramenta  / cabeçote intercambiável pag. 42 e 25

pag. 113> suporte intercambiável

> suporte intercambiável pag. 113

> suporte intercambiável pag. 113

> suporte intercambiável pag. 113
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aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X 12,9 mm 4,76 mm 5,16 mm 0,4 mm

0,25

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X X 12,9 mm 4,76 mm 5,16 mm 0,8 mm

0,25

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X 7,8 mm 2,38 mm 2,8 mm 0,4 mm

0,15

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X 11,6 mm 3,97 mm 4,4 mm 0,4 mm

0,2

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X 7,8 mm 2,38 mm 2,8 mm 0,4 mm

0,15

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X 11,6 mm 3,97 mm 4,4 mm 0,4 mm

0,2

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

cnmg-120408-md bps251

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

código aplicação dimensões

cnmg-120404-mb ybg202

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

dcgt-11t304 gw810

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura s/ banho: polida

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

dcgt-070204 gw810

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura s/ banho: polida

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

dcmt-070204-hf ybg202

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamentolink loja virtual:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código dimensões

dcmt-11t304-fp ybg202

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

> suporte intercambiável pag. 111

> suporte intercambiável pag. 111

> suporte intercambiável *.*

> suporte intercambiável pag. 112 - 113

> suporte intercambiável *.*

> suporte intercambiável pag. 112 - 113

aplicação
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aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X 11,6 mm 3,97 mm 4,4 mm 0,8 mm

0,2

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X X 15,5 mm 6,35 mm 5,16 mm 0,4 mm

0,2

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X X 15,5 mm 6,35 mm 5,16 mm 0,8 mm

0,2

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. corte canal nº aresta espess. t-max raio

X X X X X 2 2 mm 15 mm *.*

0,2

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. corte canal nº aresta espess. t-max raio

X X X X X 2 3 mm 18 mm *.*

0,2

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X X 16 mm 4,76 mm s/ furo 0,5 mm

0,3

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

código aplicação dimensões

knux-160405-L11-251

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento / interno direito / externo esquerdo

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

dnmg-150608-fw bps251

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

código aplicação dimensões

dcmt-11t308-fp bps252

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

dnmg-150604-fw bps251

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamentolink loja virtual:

> suporte intercambiável pag. 111

código aplicação dimensões

código aplicação dimensões

mgmn-200-g bpu206

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/bedame

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

mgmn-300-g bpu206

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento / sangramento / canal

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/bedame

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento / sangramento / canal

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

peso (KG) / cx = NCM

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

8209.00.11

> suporte intercambiável pag. 112 - 113

> suporte intercambiável pag. 111

> suporte intercambiável pag. 115

> suporte intercambiável pag. 115 - 116

> suporte intercambiável pag. 108
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aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X X 16 mm 4,76 mm s/ furo 0,5 mm

0,3

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X X 4 mm 3,97 mm 4,4 mm 0,8 mm

0,25

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. corte canal nº aresta espess. t-max raio

X X X X X 1 2 mm *.* *.*

0,15

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste Ø espess. Ø furo raio

X X X X X X 12 mm 4,76 mm 4,4 mm 6 mm

0,2

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste nº aresta passo Ø furo raio

X X X X X X X 3 0,5 - 1,5 2,8 mm *.*

0,1

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste nº aresta passo Ø furo raio

X X X X X X X 3 0,5 - 1,5 2,8 mm *.*

0,1

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/bedame

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/fresamento

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/rosca

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/rosca

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

11-ir-a-55

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento / rosca 55º / interno direito

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

11-ir-a-60

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento / rosca 60º / interno direito

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

ofmt-05t305-lt30

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ fresamento 43º

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

fx2.2-n010m1-wm7400

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TIN

> p/ torneamento / sangramento / corte

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/fresamento

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

rdmt-1204-mo-bpu206

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ fresamento / cópia, curvas e raios

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

código aplicação dimensões

knux-160405-R11-251

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento / externo direito / interno esquerdo

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

> suporte intercambiável pag. 108

> ferramenta  / cabeçote intercambiável pag. 23

> suporte intercambiável pag. 116

> ferramenta  / cabeçote intercambiável *.*

> suporte intercambiável *.*

> suporte intercambiável *.*
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aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste nº aresta passo Ø furo espess.

X X X X X X X 3 0,5 - 3,0 4,4 mm 3,18 mm

0,2

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste nº aresta passo Ø furo espess.

X X X X X X X 3 0,5 - 3,0 4,4 mm 3,18 mm

0,2

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste nº aresta passo Ø furo espess.

X X X X X X X 3 0,5 - 3,0 4,4 mm 3,18 mm

0,2

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste nº aresta passo Ø furo espess.

X X X X X X X 3 0,5 - 3,0 4,4 mm 3,18 mm

0,2

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste nº aresta passo Ø furo espess.

X X X X X X X 3 3,5 - 5,0 5,5 mm 4,76 mm

0,3

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste nº aresta passo Ø furo espess.

X X X X X X X 3 3,5 - 5,0 5,5 mm 4,76 mm

0,3

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/rosca

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/rosca

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/rosca

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/rosca

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/rosca

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/rosca

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

22el-n60

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento / rosca 60º / interno direito / externo esquerdo

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

16er-ag55

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento / rosca 55º / externo direito / interno esquerdo

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

16er-ag60

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento / rosca 60º / externo direito / interno esquerdo

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

22el-n55

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento / rosca 55º / interno direito / externo esquerdo

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

código aplicação dimensões

16el-ag55

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento / rosca 55º / interno direito / externo esquerdo

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

16el-ag60

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento / rosca 60º / interno direito / externo esquerdo

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

> suporte intercambiável pag. 116 - 117

> suporte intercambiável pag. 116 - 117

> suporte intercambiável pag. 116

> suporte intercambiável pag. 116

> suporte intercambiável pag. 117

> suporte intercambiável pag. 117
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aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste nº aresta passo Ø furo espess.

X X X X X X X 3 3,5 - 5,0 5,5 mm 4,76 mm

0,3

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste nº aresta passo Ø furo espess.

X X X X X X X 3 3,5 - 5,0 5,5 mm 4,76 mm

0,3

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X 12,7 mm 3,18 mm s/ furo chanfro

0,2

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X 12,7 mm 4,76 mm s/ furo chanfro

0,25

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X 15,88 mm 4,76 mm s/ furo chanfro

0,3

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X X 12,7 mm 6,35 mm 5,16 mm 0,8 mm

0,25

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/rosca

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/rosca

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/fresamento

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/fresamento

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/fresamento

código aplicação dimensões

sekn-1504-aftn-p25

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura s/ banho

> p/ fresamento 45º

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

sekn-1204-aftn-p25

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura s/ banho

> p/ fresamento 45º

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

snmg-120408-md-bps251

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento / possivel utilizar 8 arestas

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

> ferramenta  / cabeçote intercambiável pag. 24

> ferramenta  / cabeçote intercambiável *.*

> suporte intercambiável pag. 112
peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

22er-n60

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento / rosca 60º / externo direito / interno esquerdo

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

sekn-1203-yd201 (02976)

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura s/ banho

> p/ fresamento 45º

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

> suporte intercambiável pag. 116

> ferramenta  / cabeçote intercambiável pag. 24
peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

22er-n55

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento / rosca 55º / externo direito / interno esquerdo

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11
> suporte intercambiável pag. 116
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aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X 12,7 mm 3,18 mm s/ furo chanfro

0,2

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X 9,6 mm 2,38 mm 2,5 mm 0,4 mm

0,15

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X 11,0 mm 2,38 mm 2,8 mm 0,4 mm

0,2

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X 16,5 mm 3,97 mm 4,4 mm 0,4 mm

0,25

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X 9,6 mm 2,38 mm 2,5 mm 0,4 mm

0,15

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X 11,0 mm 2,38 mm 2,8 mm 0,4 mm

0,2

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/fresamento

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

código aplicação dimensões

tcmt-090204-88-ybc251

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TIN

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

tcmt-110204-88-ybc251

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TIN

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

> suporte intercambiável pag. 113

> suporte intercambiável pag. 113 - 114
peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

tcgt-110204-gw810

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura s/ banho: polida

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

tcgt-16t304-gw810

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura s/ banho: polida

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

> suporte intercambiável pag. 113 - 114

> suporte intercambiável *.*
peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

spkn-1203-edtkr-ydm351 (02985)

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura s/ banho

> p/ fresamento 75º

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

tcgt-090204-gw810

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura s/ banho: polida

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

> ferramenta  / cabeçote intercambiável *.*

> suporte intercambiável pag. 113
peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11
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aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X 16,5 mm 3,97 mm 4,4 mm 0,4 mm

0,25

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X 16,5 mm 4,76 mm 3,81 mm 0,8 mm

0,25

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X 16,5 mm 4,76 mm 3,81 mm 0,4 mm

0,25

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X 16,5 mm 4,76 mm 3,81 mm 0,4 mm

0,25

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X X 16,5 mm 4,76 mm 3,81 mm 0,8 mm

0,25

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X X 16,5 mm 4,76 mm 3,81 mm 0,8 mm

0,25

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

código aplicação dimensões

tnmg-160408-md-bps-251

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

tnmg-160408-R-bps251

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento / externo direito / interno esquerdo

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

> suporte intercambiável pag. 108-109-114

> suporte intercambiável pag. 108-109-114
peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

tnmg-160404-tm-bps-251

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

tnmg-160404-R-bps251

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento / externo direito / interno esquerdo

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

> suporte intercambiável pag. 108-109-114

> suporte intercambiável pag. 108-109-114
peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

tcmt-16t304-88-ybc251

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TIN

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

tnma-160408-bpc101

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

> suporte intercambiável *.*

> suporte intercambiável pag. 108-109-114
peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11
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aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X 22 mm 4,76 mm 5,16 mm 0,4 mm

0,3

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X X 22 mm 4,76 mm 5,16 mm 0,8 mm

0,3

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X 15,5 MM 3,18 mm s/ furo chanfro

0,2

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X X 15,5 MM 3,18 mm s/ furo chanfro

0,2

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X 22,0 mm 4,76 mm s/ furo chanfro

0,3

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X X 15,5 MM 3,18 mm s/ furo chanfro

0,2

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/fresamento

NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

tpkn-2204-pdr-p25

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura s/ banho

> p/ fresamento 90º

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/fresamento

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/fresamento

> ferramenta  / cabeçote intercambiável pag. 24

> ferramenta  / cabeçote intercambiável pag. 43 e 24

código aplicação dimensões

tpkr-1603-pdsr-bpu206

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ fresamento 90º

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = 

código aplicação dimensões

tpkn-1603-pdr-p25

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura s/ banho

> p/ fresamento 90º

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

tpkn-1603-pdsr-bpu206

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ fresamento 90º

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/fresamento

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

> ferramenta  / cabeçote intercambiável pag. 43 e 24

> ferramenta  / cabeçote intercambiável pag. 43 e 24
peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

tnmg-220404-ef-ybg202 (03010)

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

tnmg-220408-ef-ybg202 (03013)

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

> suporte intercambiável pag. 108-109-114

> suporte intercambiável pag. 108-109-114
peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11
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aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X 11,0 mm 3,18 mm s/ furo 0,4 mm

0,15

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X 16,5 mm 3,18 mm s/ furo 0,4 mm

0,2

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X X 16,6 mm 4,76 mm 4,4  mm 0,4 mm

0,25

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X 16,6 mm 4,76 mm 4,4  mm 0,4 mm

0,25

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X 16,6 mm 4,76 mm 4,4  mm 0,8 mm

0,25

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X 6,5 mm 4,76 mm 3,81 mm 0,4 mm

0,15

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

wnmg-060404-md-bps251

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

> suporte intercambiável pag. 112

> suporte intercambiável pag. 110 e 115

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

vcgt-160404-gw810

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura s/ banho: polida

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

> suporte intercambiável pag. 112

> suporte intercambiável pag. 112
peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

vcgt-160408-gw810

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura s/ banho: polida

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

código aplicação dimensões

tpmr-160304-88-ybc251

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TIN

> p/ torneamento e também p/ fresamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

código aplicação dimensões

tpmr-110304-bpu206

> suporte intercambiável pag. 108 e 114
peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

vbmt-160404-ybg202

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento e também p/ fresamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

> suporte intercambiável *.*
peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11
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aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X X 6,5 mm 4,76 mm 3,81 mm 0,8 mm

0,15

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X 8,6 mm 4,76 mm 5,16 mm 0,4 mm

0,3

aluminio aço car. aço inox ferro f. endurec. acabam. desbaste aresta espess. Ø furo raio

X X X X X X 8,6 mm 4,76 mm 5,16 mm 0,8 mm

0,3

jogo barra mandrilar

código:

jogo barra mandrilar d.12-9 pçs
código:

jb-f1-12

CARACTERÍSTICAS:

>para cabeçote broquear 50 mm

>composto de 9 pçs

>diâmetro das haste 12 mm

>classe das pastilhas p25 para aços em geral

aplicação/relacionados:

NCM 8466.93.40

Peso (Kg) 1,8

jogo barra mandrilar d.18-12 pçs
código:

jb-f1-18

CARACTERÍSTICAS:

>para cabeçote broquear 75 mm

>composto de 12 pçs

>diâmetro das haste 18 mm

>classe das pastilhas p25 para aços em geral

NCM 8466.93.40

Peso (Kg) 3

aplicação/relacionados:

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/cabecotes/broquear-mandrilhar/barra-de-mandrilhar

>cabeçote broquear/mandrilhar pag. 23

pag. 49

pag. 114

pag. 57>inserto intercambiável tcmt-110204-88-ybc251

>suporte interno s12m-stfcr-11

>haste p/ cabeçote broquear

>cabeçote broquear/mandrilhar pag. 23

>haste p/ cabeçote broquear pag. 49

na tabela abaixo

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

wnmg-080404-dm-ybc251 (03032)

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TIN

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

peso (KG) / cx = 

código aplicação dimensões

NCM 8209.00.11

código aplicação dimensões

wnmg-060408-md-bps251

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/insertos-Intercambiaveis-pastilha-de-metal-duro/torneamento

peso (KG) / cx = NCM 8209.00.11
> suporte intercambiável pag. 110 e 115

wnmg-080408-md-bpp251

DETALHES E CARACTERÍSTICAS:

banho / cobertura TINAL

> p/ torneamento

> fornecido somente em cx c/ 10 peças

>ver tabela de velocidades de corte no inicio deste catalogo

relacionados:

> suporte intercambiável pag. 110 e 115

> suporte intercambiável pag. 110 e 115
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na tabela abaixo

1,3

jogo brocas

código:

>composto de 25 pçs de 0,5 em 0,5 mm

>contruidas em HSS

>norma: DIN338

>acompanha estojo

>medidas que compõe o jogo:

1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0

8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 - 10,5 - 11,0 - 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0 mm

aplicação/relacionados:

>mandril aperto rápido pag. 74

>mandril c/ chave pag. 75

DETALHES/CARACTERÍSTICAS:

>composto de 19 pçs de 0,5 em 0,5 mm

>contruidas em HSS

>norma: DIN338

>acompanha estojo

>medidas que compõe o jogo:

pb151-3

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/jogo-calcos-paralelos

8,5x44x150 - 2pçs

*.*

8207.50.11

Peso (Kg) 11
NCM

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/brocas/jogo-de-brocas

27/64 - 7/16 - 29/64 - 15/32 - 31/64 - 1/2"

jogo brocas 1 a 13-(0,5-0,5)-25 pçs
código:

05.0161

jogo brocas 1/16" a 1/2"-29 pçs
código:

05.0162

jogo calços paralelos 18 pçs-p85
código:

CARACTERÍSTICAS:

>dureza: 50-55 hrc 

>tolerância: 0,01 mm

>quantidade: 18 pçs >dimensões dos blocos:

>modelo equivalente: p85

DETALHES/CARACTERÍSTICAS:

>composto de 29 pçs

>contruidas em HSS

>norma: DIN338

>acompanha estojo

>medidas que compõe o jogo:

1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 11/64 - 3/16 - 13/64 - 7/32 - 15/64

1/4 - 17/64 - 9/32 - 19/64 - 5/16 - 21/64 - 11/32 - 23/64 - 3/8 - 25/64 - 13/32

aplicação/relacionados:

>mandril aperto rápido pag. 74

>mandril c/ chave pag. 75

NCM 8207.50.11

Peso (Kg)

>temperados e retificados

8,5x16x150 - 2pçs

8,5x14x150- 2pçs

8,5x30x150 - 2pçs

8,5x32x150 - 2pçs

>acompanha estojo p/ acomodação

8,5x20x150 - 2pçs

8,5x36x150 - 2pçs

8,5x24x150 - 2pçs

8,5x40x150 - 2pçs

NCM 8207.50.11

Peso (Kg) 0,8

DETALHES/CARACTERÍSTICAS:

1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0

5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10 mm

aplicação/relacionados:

>mandril aperto rápido pag. 74

>mandril c/ chave pag. 75

NCM 8207.50.11

Peso (Kg) 0,5

jogo brocas 1 a 10-(0,5-0,5)-19 pçs
código:

05.0160
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33105

600.012

01002

>dimensões dos blocos:

5x16x100 - 2pçs 12x36x150 - 2pçs

6x18x100 - 2pçs

link loja virtual:http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/outros-instrumentos-desempeno-de-granito-calibrador-de-folga-calibrador-telescopico

8x24x100 - 2pçs 18x60x150 - 2pçs

CARACTERÍSTICAS:

jogo calibrador telescópico 8-150

código:

CARACTERÍSTICAS:

>capaciade: 8 - 150 mm

>pontas auto-centrantes - acabamento cromado

>pressão constante nas pontas de medição

>com trava de medida

NCM 9017.30.90

Peso (Kg) 1,2

link loja virtual:http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/outros-instrumentos-desempeno-de-granito-calibrador-de-folga-calibrador-telescopico

>para medição de diâmetro internos

>conhecido também como "pé de galinha"

10x22x150 - 2pçs

10x50x150 - 2pçs

10x45x150 - 2pçs

jogo calços paralelos 28 pçs-p150
código:

pb150-1

>temperados e retificados

CARACTERÍSTICAS:

>dureza: 50-55 hrc

>tolerância: 0,01 mm

>modelo equivalente: p150

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/jogo-calcos-paralelos

jogo calibrador de folga 32 lâminas 0,03-1

código:

CARACTERÍSTICAS:

>comprimento das lâminas: 100 mm

>intervalo: 0,03 mm

>fabricado em aço

>composto de 32 laminas

NCM 9017.30.90

Peso (Kg) 0,1

10x30x100 - 2pçs 22x62x150 - 2pçs

bloco especial c/ angulo: 15x31x2,5x200 - 2 pçs

NCM 8466.93.50

Peso (Kg) 11

>dureza: 50-55 hrc

>temperados e retificados

>tolerância: 0,01 mm

>quantidade: 18 pçs

>acompanha estojo p/ acomodação

>modelo equivalente: p100

14x48x150 - 2pçs

NCM 8207.50.11

Peso (Kg) 9,5

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/jogo-calcos-paralelos

>acompanha estojo p/ acomodação

>quantidade: 28 pçs >dimensões dos blocos:

10x14x150 - 2pçs

10x30x150 - 2pçs10x16x150 - 2pçs

10x32x150 - 2pçs10x18x150 - 2pçs

10x35x150 - 2pçs10x20x150 - 2pçs

10x40x150 - 2pçs

10x28x150 - 2pçs

jogo calços paralelos 18 pçs-p-100

código:

10x26x150 - 2pçs

10x24x150 - 2pçs
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255-31-u

>para fixação interna de aneis e também para  fixação de eixos externamente

>para placa centrex universal c/ 2 jogos de castanhas

>jogo composto de 3 pçs

NCM 8466.93.30

Peso (Kg) 2,5

***Necessário confirmar a largura e o canal***

***LARGURAS DE 21,2 e 20 mm***

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/acessorios-para-torno/castanha/dura

jogo castanha dura diplomat 10"-externa-U
código:

CARACTERÍSTICAS:

>marca da placa: diplomat

> Ø placa: 10"

>jogo castanha topo duro

***NECESSÁRIO CONFIRMAR PASSO DAS RANHURAS***

>impressão tipo "U" na castanha

>para fixação externa de aneis e eixos grandes

>para placa diplomat universal c/ 2 jogos de castanhas

>jogo composto de 3 pçs

NCM 8466.93.30

Peso (Kg) 2,5

jogo castanha dura diplomat 10"-interna-U
código:

255-32-u

CARACTERÍSTICAS:

>marca da placa: diplomat

> Ø placa: 10"

>jogo castanha topo duro

***NECESSÁRIO CONFIRMAR PASSO DAS RANHURAS***

>impressão tipo "U" na castanha

>para fixação interna de aneis e também para  fixação de eixos externamente

>para placa diplomat universal c/ 2 jogos de castanhas

>jogo composto de 3 pçs

jogo castanha base centrex 10"
código:

CARACTERÍSTICAS:

>marca da placa: centrex

> Ø placa: 10"

>largura da castanha: 30 mm

>para placa centrex sistema de castranhas reversível

>jogo composto de 3 pçs

NCM 8466.93.30

Peso (Kg) 2,8

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/acessorios-para-torno/castanha/base

310.33-c

NCM 8466.93.30

Peso (Kg) 2,5

>para placa centrex universal c/ 2 jogos de castanhas

jogo castanha dura centrex 8"-interna
código:

308-32c

CARACTERÍSTICAS:

>marca da placa: centrex

> Ø placa: 8"

>jogo castanha topo duro

>largura da castanha: 21,2 mm >passo: 4 mm

jogo castanha dura centrex 10"-interna-E30
código:

CARACTERÍSTICAS:

>marca da placa: centrex

> Ø placa: 10"

>largura da castanha: 30 mm >passo: 4 mm

>jogo composto de 3 pçs

NCM 8466.93.30

Peso (Kg) 2,5

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/acessorios-para-torno/castanha/dura

>para fixação interna de aneis e também para  fixação de eixos externamente

>jogo castanha topo duro

310.32c-e30
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A B C D E F G H J L R peso (KG)

66 34 39 14 16 11 14 5 10 5 1,5x60º 1,5

83 45 40 17 23 13 22 8 10 5 1,5x60º 2,8

105 56 45 21 30 17 25 8 13 6 1,5x60º 5

70 45 30 12 20,5 11,5 *.* *.* 10 5 1,5x60º 1,5

87 50 35 14 25 13 20 10 11 5 1,5x60º 3

68 34 29 12 19 8,5 15 5 10 4 1/16"x90º 1,5

76 46 32 12 22 11 17 6 12 4,5 1/16"x90º 2,8

83 45 40 16 25 13 19 *.* 10,5 4,5 1/16"x90º 5

A B C D E F G H J peso (KG)

70 30 35 14 5 16 16 25 11 1,2

90 35 40 17 5 20 23 30 13 2,2

110 43,5 45 21 6 20 30 33 17 5

130 56 60 21 6 *.* 34 *.* 17 7

70 31 32 12 5 *.* 20 *.* 11 1,5

95 35 40 14 5 24 25 23 13 2,8

68 20 38 12 4 *.* 19 *.* 8,5 1,5

90 35 42 12 4,5 15,5 22 35 11 2,8

89 35 50 16 4,5 17,5 25 36 13 4

na tabela abaixo

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/acessorios-para-torno/castanha/dura

na tabela abaixo

36058-02

CARACTERÍSTICAS:

>construido em aço SAE 1020 >sem tratamento

relacionados:

>castanha dura pag. 65

NCM 8466.93.30

jogo discos divisores p/ hv-8/hv-10/hv-12
código:

CARACTERÍSTICAS:

>acompanham 2 discos e engate.

>para mesas divisoras: hv-8/hv-10/hv-12

DETALHES:

>a indexação das posições de 2 a 100 podem ser realizados com

 precisão e rapidez com o uso de dois discos, manivela e engate

>nº de furos:  26, 28, 30, 32, 34, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 57, 59

aplicação/relacionados:

>Mesa divisora pag. 80

>contra ponto pag. 28

NCM 8466.30.00

Peso (Kg) 4,5

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/para-fresadora/mesa-divisora

jcm-a210 autoblock 210 mm

jcm-a250 autoblock 250 mm

jogo castanha mole p/ placas automáticas
código:

jogo castanha mole p/ placas automáticas

código R

jcm-a165 1,5x60º

jcm-a210 1,5x60º

jcm-a250 1,5x60º

jcm-a315 1,5x60º

jcm-k160 1,5x60º

jcm-k210 1/16"x90º

aplicação:

aplicação:

jcm-a315 autoblock 315 mm

jcm-k160 kitagawa 160 mm

jcm-k210 kitagawa 210 mm

jcm-pp160 onça 160 mm

jcm-pp200 onça 200 mm

jcm-pp250 onça 250 mm

jcm-pp160 1/16"x90º

jcm-pp200 1/16"x90º

jcm-pp250 1/16"x90º

código marca da placa  Ø placa

jcm-a165

pag. 65>castanha mole

 Ø placa

jcd-a210

jcd-a250

jcd-160-k

jcd-210-k

jcd-pp160

jcd-pp200

jcd-pp250

código marca da placa

autoblock 165 mm

NCM 8466.93.30

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/acessorios-para-torno/castanha/dura

jcd-a165 autoblock 165 mm

jcd-a210 autoblock 210 mm

jcd-a250 autoblock 250 mm

jcd-160-k kitagawa 160 mm

jcd-210-k kitagawa 210 mm

jcd-pp160 onça 160 mm

jcd-pp200 onça 200 mm

jcd-pp250 onça 250 mm

CARACTERÍSTICAS:

>construido em aço ferramenta >temperado

relacionados:

jogo castanha dura p/ placas automáticas
código:

código

jcd-a165
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M2 0,4 1,6 0,02

M2 0,4 1,6 0,01

M2,2 0,45 1,75 0,02

M2,5 0,45 2,05 0,01

M3 0,5 2,5 0,15

M3,5 0,6 2,9 0,15

M4 0,7 3,3 0,15

M5 0,8 4,2 0,15

M6 1 5 0,15

M7 1 6 0,15

M8 1,25 6,75 0,15

M9 1,25 7,75 0,15

M10 1,5 8,5 0,15

M11 1,5 9,5 0,2

M12 1,75 10,25 0,2

M14 2 12 0,25

M16 2 14 0,3

M18 2,5 15,5 0,3

M20 2,5 17,5 0,45

M22 2,5 19,5 0,45

M24 3 21 0,5

M30 3,5 26,5 0,5

nº1 / nº10

nº1 / nº10

*.*

*.*

*.*

*.*

*.*

nº2 / nº20

nº2 / nº20

nº2 / nº20

nº2 / nº20

nº1 / nº10

nº1 / nº10

nº1 / nº10

>faca

>redonda

3

39.0070

81.0001

>meia cana

>quadrada

>triangular

>paralela 2 cantos redondos

>barrete

>oval

>amêndoa

>chata paralela

>chata com ponta

>chata 2 cantos redondos

2000-m2,5-2p 2

2000-m3 3

2000-m3,5 3

2000-m4 3

2000-m5 3

2000-m6 3

2000-m7 3

2000-m8 3

2000-m9

nº1 / nº10nº2

nº3

nº2

nº2

2000-m10 3

2000-m11 3

2000-m12 3

2000-m14 3

2000-m16

*2000-m30 2 ou 3

>vira macho "T" c/ catraca longo

NCM 8207.40.10

>indicado para roscas em furos de aços em geral, 

CARACTERÍSTICAS:

aplicação/relacionados:

>itens marcados com (*) sujeito a prazo e quantidade minima

>desandandor pag. 118

>vira macho "T"

>vira macho "T" c/ catraca curto

nº5 *.*

*.*

*.*

*.*

*.*

*.*

*2000-m18 3

*.*

nº3

nº3

nº2

*.*

*.*

2000-m20-2p 2

*2000-m22 3

2000-m24 3nº4

nº4

nº4

nº4

nº4

nº4

nº3

nº2

nº2

http://www.orionferramentas.com/machos/macho-manual/macho-manual-rosca-metrica-grossalink loja virtual:

>serve também para fazer roscas em plástico, PVC e outros

*.*

*.*

na tabela abaixo

CARACTERÍSTICAS:

>limas do tipo bastarda >comprimento das limas de 140 mm

>jogo lima agulha diamantada pag. 66

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/limas/lima-agulha

jogo lima agulha diamantada 140mm-10 pçs
código:

jogo lima agulha bastarda 140mm-12 pçs
código:

>jogo composto com 12 pçs em formatos diferentes:

aplicação/relacionados:

NCM 8203.10.10

Peso (Kg) 0,15

3

nº2

nº1

nº1

nº1

nº1

nº1

nº1

*.*

nº1 / nº10

*.*

nº3

nº3

nº3

nº3

jogo macho manual rosca Métrica Grossa - NORMA DIN352
código:

código rosca passo desandador vira macho "T"
vira macho "T" c/ catr. 

curto/longo

broca 

(mm)
qtde. pçs jogo

peso 

(KG)/jg

2000-m2 3

2000-m2-2p 2

*2000-m2,2 3

>jogo lima agulha diamantada pag. 66

NCM 8203.10.10

Peso (Kg) 0,15

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/limas/lima-agulha

aplicação/relacionados:

CARACTERÍSTICAS:

>limas do tipo bastarda >comprimento das limas de 140 mm

>jogo composto com 10 pçs em formatos diferentes:

>paralela

>barrete

>oval

>amêndoa

>chata

>faca

>redonda

>meia cana

>quadrada

>triangular

nº2

nº2

nº1

nº1

nº1

*.*

*.*

*.*

*.*

>broca hss

>broca haste cônica

pag. 20

pag. 19

pag. 119

66



M3 0,35 2,65 0,02

M4 0,5 3,5 0,1

M5 0,5 4,5 0,1

M6 0,75 5,2 0,1

M6 1 7 0,1

M8 0,75 7,25 0,1

M8 1 7 0,1

M10 1 9 0,1

M10 1,25 8,75 0,1

M12 1 11 0,15

M12 1,25 10,75 0,15

M12 1,5 10,5 0,15

M14 1 13 0,2

M14 1,5 12,5 0,2

M16 1,5 14,5 0,2

M20 1,5 18,5 0,3

M22 1,5 20,5 0,3

1/8" 40fpp 2,55 0,02

5/32" 32fpp 3,45 0,02

3/16" 24fpp 3,8 0,15

1/4" 20fpp 5,1 0,1

5/16" 18fpp 6,5 0,15

3/8" 16fpp 7,9 0,15

7/16" 14fpp 9,3 0,15

1/2" 13fpp 10,7 0,15

9/16" 12fpp 12,3 0,2

5/8" 11fpp 13,6 0,2

3/4" 10fpp 16,5 0,3

7/8" 9fpp 19,5 0,3

1" 8fpp 22,3 0,5

http://www.orionferramentas.com/machos/macho-manual/macho-manual-rosca-metrica-finalink loja virtual:

2001-m4x0,5 nº2 nº1 nº1 / nº10

2

2001-m16x1,5 nº4 *.* *.*

*.*

*.* *.* 3

2002-3/8 nº2 nº2 nº1 / nº10 3

2002-7/16 nº3 nº3 nº2 / nº20 3

2002-1/2 nº3 nº3 nº2 / nº20 3

2002-9/16 nº4 *.* *.* 3

rosca passo desandador vira macho "T"
vira macho "T" c/ catr. 

curto/longo

broca 

(mm)
qtde. pçs jogo

peso 

(KG)/jg

2001-m3x0,35 nº1 nº1 nº1 / nº10 2

peso 

(KG)/jg
código rosca passo desandador vira macho "T"

vira macho "T" c/ catr. 

curto/longo

broca 

(mm)
qtde. pçs jogo

2

na tabela abaixo

na tabela abaixo
jogo macho manual rosca UNC (unificada Grossa) - NORMA DIN351

código:

2001-m6x0,75 nº3 nº2 nº1 / nº10 2

2001-m8x0,75 nº3 nº2 nº1 / nº10 2

2001-m8x1 nº3 nº2 nº1 / nº10 2

2001-m10x1 nº2 nº2 nº1 / nº10 2

jogo macho manual rosca Métrica Fina - NORMA DIN2181
código:

código

*.* 2

2001-m22x1,5 nº4

2001-m5x0,5 nº2 nº1 nº1 / nº10 2

2001-m6x1 nº3 nº2 nº1 / nº10 2

nº2 / nº20 2

2001-m14x1 nº4 *.* *.* 2

2001-m14x1,5 nº4 *.*

*2002-1 nº4 *.* *.* 3

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/machos/macho-manual/macho-manual-rosca-unc

CARACTERÍSTICAS:

>indicado para roscas em furos de aços em geral, 

>serve também para fazer roscas em plástico, PVC e outros

aplicação/relacionados:

>broca hss pag. 20

>broca haste cônica

2

>broca hss

>broca haste cônica

CARACTERÍSTICAS:

>indicado para roscas em furos de aços em geral, 

>serve também para fazer roscas em plástico, PVC e outros

aplicação/relacionados:

>desandandor pag. 118

>vira macho "T"

>vira macho "T" c/ catraca curto

>vira macho "T" c/ catraca longo

NCM 8207.40.10

pag. 20

pag. 19

2001-m20x1,5 nº4 *.*

2001-m10x1,25 nº2 nº2 nº1 / nº10 2

2001-m12x1 nº3 nº3 nº2 / nº20 2

2001-m12x1,25 nº3 nº3 nº2 / nº20 2

*.* *.* 2

2001-m12x1,5 nº3 nº3

*2002-n8 nº1 nº1 nº1 / nº10 3

2002-n10 nº2 nº2 nº1 / nº10 3

2002-1/4 nº3 nº2 nº1 / nº10 3

2002-5/16

2002-n5 nº1 nº1 nº1 / nº10 3

nº3 nº2 nº1 / nº10 3

3

2002-7/8 nº4

2002-5/8 nº3 *.* *.* 3

2002-3/4 nº4 *.* *.*

>itens marcados com (*) sujeito a prazo e quantidade minima

pag. 19

>desandandor pag. 118

>vira macho "T"

>vira macho "T" c/ catraca curto

>vira macho "T" c/ catraca longo

NCM 8207.40.10

pag. 119

pag. 119
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1/8" 40fpp 2,5 0,02

3/16" 24fpp 3,6 0,15

1/4" 20fpp 5 0,1

5/16" 18fpp 6,4 0,15

3/8" 16fpp 7,8 0,15

7/16" 14fpp 9,2 0,15

1/2" 12fpp 10,4 0,15

5/8" 11fpp 13,4 0,2

3/4" 10fpp 16,3 0,3

7/8" 9fpp 19,2 0,3

1/8" 44fpp 2,7 0,01

3/16" 32fpp 4,1 0,05

1/4" 28fpp 5,5 0,1

5/16" 24fpp 6,9 0,1

3/8" 24fpp 8,5 0,1

7/16" 20fpp 9,9 0,1

1/2" 20fpp 11,5 0,1

9/16" 18fpp 12,9 0,15

5/8" 18fpp 14,6 0,15

3/4" 16fpp 17,5 0,2

7/8" 14fpp 20,5 0,2

1/8" 28fpp 8,7 0,03

1/4" 19fpp 11,7 0,2

3/8" 19fpp 15,2 0,2

1/2" 14fpp 19 0,2

3/4" 14fpp 24,5 0,3

3

2003-1/8 nº1 nº1 nº1 / nº10 3

2003-3/16 nº2 nº2 nº1 / nº10 3

2003-1/4 nº3 nº2 nº1 / nº10 3

2003-5/16 nº3 nº2 nº1 / nº10 3

jogo macho manual rosca BSW (withwort 55º) - NORMA DIN351
código:

na tabela abaixo

código rosca passo desandador vira macho "T"
vira macho "T" c/ catr. 

curto/longo

broca 

(mm)
qtde. pçs jogo

peso 

(KG)/jg

nº1 / nº10 2

jogo macho manual rosca UNF (unificada Fina) - NORMA DIN351
código:

na tabela abaixo

código rosca passo desandador vira macho "T"
vira macho "T" c/ catr. 

curto/longo

broca 

(mm)
qtde. pçs jogo

peso 

(KG)/jg

*2004-n5 nº1 nº1 nº1 / nº10 2

nº3 nº2 / nº20 2

2004-1/2 nº3

>vira macho "T" c/ catraca longo

NCM 8207.40.10

2003-3/4 nº4 *.* *.* 3

2003-7/8 nº4 *.* *.* 3

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/machos/macho-manual/macho-manual-bsw-whitworth

CARACTERÍSTICAS:

>indicado para roscas em furos de aços em geral, 

>serve também para fazer roscas em plástico, PVC e outros

aplicação/relacionados:

>broca hss pag. 20

>broca haste cônica pag. 19

>desandandor pag. 118

>vira macho "T"

>vira macho "T" c/ catraca curto

2004-7/16 nº3

nº3 nº2 / nº20 2

2003-3/8 nº2 nº2 nº1 / nº10 3

2003-7/16

CARACTERÍSTICAS:

>indicado para roscas em furos de aços em geral, 

>serve também para fazer roscas em plástico, PVC e outros

aplicação/relacionados:

>broca hss pag. 20

>broca haste cônica pag. 19

>desandandor pag. 118

>vira macho "T"

>vira macho "T" c/ catraca curto

>vira macho "T" c/ catraca longo

NCM 8207.40.10

jogo macho manual rosca BSP (rosca GAS) - NORMA DIN5157
na tabela abaixo

http://www.orionferramentas.com/machos/macho-manual/macho-manual-rosca-unf

*2004-3/4 nº4 *.* *.* 2

2

2004-n10 nº2 nº2 nº1 / nº10 2

2004-1/4 nº3 nº2 nº1 / nº10 2

2004-5/16 nº3 nº2 nº1 / nº10 2

2004-3/8 nº2 nº2

nº3 nº3 nº2 / nº20 3

2003-1/2 nº3 nº3 nº2 / nº20 3

2003-5/8 nº3 *.* *.*

pag. 19

>desandandor pag. 118

>vira macho "T"

>vira macho "T" c/ catraca curto

>vira macho "T" c/ catraca longo

2004-9/16 nº4 *.* *.* 2

*2004-5/8 nº3 *.* *.*

link loja virtual:

2005-1/8 nº1 nº1 nº1 / nº10 2

2005-1/4 nº2 nº2 nº2 / nº20 2

2005-3/8 nº3 *.* *.* 2

2005-1/2 nº4 *.* *.* 2

2005-3/4 nº4 *.* *.* 2

>itens marcados com (*) sujeito a prazo e quantidade minima

código:

código rosca passo desandador vira macho "T"
vira macho "T" c/ catr. 

curto/longo

broca 

(mm)
qtde. pçs jogo

peso 

(KG)/jg

*2004-7/8 nº4 *.* *.* 2

NCM 8207.40.10

http://www.orionferramentas.com/machos/macho-manual/macho-manual-rosca-BSPlink loja virtual:

aplicação/relacionados:

>broca hss pag. 20

>broca haste cônica

pag. 119

pag. 119

pag. 119
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1/8" 27fpp 8,4 0,01

1/4" 18fpp 11,1 0,15

3/8" 18fpp 14,3 0,15

1/2" 14fpp 17,8 0,15

58 14

yt-0208 18 mm x M16 58 14

CARACTERÍSTICAS:

>acabamento oxidação negra

>sem tratamento térmico

>acompanha estojo para acomodação

* o canal da mesa se refere a largura menor do "T"

>prisioneiros: (75/100/125/150/175/200 mm) de comprimento

6 6 6

7,5

yt-0204 14 mm x M12 58 12

yt-0206 16 mm x M14

NCM 8466.93.40

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/para-fresadora/kit-presilhas

aplicação/relacionados:

>porca T pag. 99

>porca c/ flange pag. 98-99

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/pincas/jogo-de-pincas

Kit presilhas de fixação (jogo de grampos)

NCM 8466.93.40

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/pincas/jogo-de-pincas

>mandril porta pinças er-ISO

>mandril porta pinças er-CM

>pinça oz (avulsa) pag. 92

>mandril porta pinças er-ISO pag. 76

>porca OZ pag. 99

>chave gancho pag. 28

NCM 8466.93.40

jogo de pinças modelo OZ (DIN6388)
código:

na tabela abaixo

código modelo gama estojo madeira incremento qtde pçs / jogo peso (KG)

oz25-set-22-CE oz25  4 a 25 mm acompanha 1 mm 22 7,5

er25 2 a 16 mm 1 mm 15 1

er-32-set-CE er32 3 a 20 mm

código:

1 mm 18 3,3

er-40-set-18-CE er40  4 a 25 mm 1 mm 18 5,6

er-40-set-24-CE er40 3 a 26 mm 1 mm 24 7

aplicação/relacionados:

>pinça er (avulsa) pag. 90-91

>mandril porta pinças er-BT pag. 78

>mandril porta pinças er-haste paralela pag. 77-78

>porca er pag. 98-99

>chave encaixe / chave gancho pag. 27-28

nº1 / nº10 individual

2006-1/4 nº2 nº2 nº2 / nº20 individual

>desandandor pag. 118

>vira macho "T"

>vira macho "T" c/ catraca curto

2006-1/2 nº4 *.* *.* individual

aplicação/relacionados:

>broca hss pag. 20

>broca haste cônica pag. 19

>vira macho "T" c/ catraca longo

NCM 8207.40.10

na tabela abaixo

código
*canal da mesa x 

roscas do kit

12 mm x M10 58

24 6 10

macho manual rosca NPT (rosca conica p/ TUBO) - NORMA americana
código:

2006-3/8 nº3 *.* *.* individual

na tabela abaixo

código rosca passo desandador vira macho "T"
vira macho "T" c/ catr. 

curto/longo

broca 

(mm)
qtde. pçs

peso 

(KG)/jg

2006-1/8 nº1 nº1

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/machos/macho-manual/macho-manual-npt

jogo de pinças modelo ER (DIN6499)
código:

na tabela abaixo

código modelo gama estojo madeira incremento qtde pçs / jogo peso (KG)

er-11-set-CE er11 1 a 7 mm

acompanha

0,5 mm 13 0,65

er-16-set-CE er16 1 a 10 mm 0,5 mm 10 0,7

er-20-set-CE er20 1 a 13 mm 1 mm 13 1

er-25-set-CE

qtde pçs / jogo
prisioneiro

s
porca T

porca 

externsão

porca c/ 

flange
grampos

bloco 

escada
peso (KG)

yt-0202

pag. 119

pag. 79

aplicação/relacionados:
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258 176 163 284

232 122 117 196

d1 (mm) l2 (mm) l1 (mm) d2 (mm)

3 14 38 3

3 14 38 3

6 16 65 6

10 20 65 6

yq600 600 270 21.000 24

>fácil operação

>sistema de alavanca para acionamento do magnetismo

>acionamento do magnetismo (posição vertical) 

>sistema de alvanca excentrica para

NCM 8505.90.80

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/outros-acess%C3%B3rios

CARACTERÍSTICAS:

levantador magnético
código:

na tabela abaixo

código
capacidade p/ chapas 

(KGF)

capacidade p/ 

redondos (KGF)
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

teste de força máxima 

(N)
peso (KG)

yq1000 1000 450 35.000 50

luminária blindada haste articulada-220v
código:

jl50c-3

CARACTERÍSTICAS:

>para máquinas operatrizes

>haste: 670 mm (total de alcance)

NCM 9405.40.90

Peso (Kg) 3,5

45.0010 cilíndrico *reto COM CORTE corte simples 0,15

45.0005 cilíndrico reto SEM CORTE corte simples 0,15

8203.10.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/limas/lima-rotativa-metal-duro/cilindrica

NCM

>possui 3 pontos de articulação

>proteção IP56

>tensão: 220v

lima rotativa metal duro
código:

na tabela abaixo

código formato topo aplicação peso (KG)

sa43msc cilíndrico reto SEM CORTE corte simples 0,1

sb43msc cilíndrico *reto COM CORTE corte simples 0,1

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/para-maquinas/luminarias-para-maquinas

>lampada halogena

>haste flexivel

na tabela abaixo

Peso (Kg) 2

código:

111.0005

DETALHES/CARACTERÍSTICAS:

>para máquinas operatrizes

>lampada halogena

>tensão: 220V-60HZ

>com base magnética

NCM 9405.40.90

http://www.orionferramentas.com/acessorios/para-maquinas/luminarias-para-maquinaslink loja virtual:

luminária blindada haste flexível

código:

luminária blindada haste flexível 110v
código:

111.0003

DETALHES/CARACTERÍSTICAS:

>para máquinas operatrizes

>tensão: 110V-60HZ

>haste flexivel

>com base magnética

NCM 9405.40.90

Peso (Kg) 2

luminária blindada haste flexível 220v
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rosca passo  Ø haste peso(KG)

M3 0,5 3,5 0,06

M4 0,7 4,5 0,06

M5 0,8 6 0,06

M6 1 6 0,08

rosca passo  Ø haste peso(KG)

M2,5 0,45 2,8 0,05

M3 0,5 3,5 0,06

M4 0,7 4,5 0,06

M5 0,8 6 0,06

M6 1 6 0,08

M8 1,25 8 0,08

M10 1,5 10 0,12

rosca passo  Ø haste peso(KG)

M6 1 4,5 0,07

M8 1,25 6 0,07

M10 1,5 7 0,12104/1-m10 100 24 5,5 8,5

CARACTERÍSTICAS:

>expulsa o cavaco p/ baixo - p/ furo passante

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/machos/macho-maquina/macho-maquina-rosca-metrica-grossa

aplicação/relacionados:

>broca hss pag. 20

>broca haste cônica pag. 19

>indicado para roscas em furos de aços em geral, 

>serve também para fazer roscas em plástico, PVC e outros

>machos utilizado c/ uso de máquinas p/ produção

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/machos/macho-maquina/macho-maquina-rosca-metrica-grossa

>expulsa o cavaco p/ baixo - p/ furo cego

macho máquina ponta helicoidal - haste passante  - rosca Métrica Grossa - NORMA DIN376
código:

na tabela abaixo

2100/2-m6 80 10 4,9 5

2100/2-m8 90 13 6,2 6,8

2100/2-m10 100 15 8

código compr. Total (mm) compr. Rosca (mm) quadrado (mm) broca (mm)

2104/1-m6 80 19 3,4 5

2104/1-m8 90 22 4,9 6,8

CARACTERÍSTICAS:

>indicado para roscas em furos de aços em geral, 

2100/2-m2,5 50 9 2,1 2,05

2100/2-m3 56 5 2,7 2,5

2100/2-m4 63 7 3,4 3,3

2100/2-m5 70 8 4,9 4,2

>serve também para fazer roscas em plástico, PVC e outros

>machos utilizado c/ uso de máquinas p/ produção

>pode ser fornecido com cobertura TIN (amarela) p/ maior resistência ao desgaste e 

tambepm em inox

aplicação/relacionados:

>broca hss pag. 20

>broca haste cônica pag. 19

NCM 8207.40.10

>expulsa o cavaco p/ cima - p/ furo cego

>broca haste cônica pag. 19

NCM 8207.40.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/machos/macho-maquina/macho-maquina-rosca-metrica-grossa

>pode ser fornecido com cobertura TIN (amarela) p/ maior resistência ao desgaste e 

tambepm em inox

macho máquina helicoidal - haste reforçada  - rosca Métrica Grossa - NORMA DIN371
código:

na tabela abaixo

código compr. Total (mm) compr. Rosca (mm) quadrado (mm) broca (mm)

2100/1-m5 70 16 4,9 4,2

2100/1-m6 80 19 4,9 5

CARACTERÍSTICAS:

>indicado para roscas em furos de aços em geral, 

>serve também para fazer roscas em plástico, PVC e outros

>machos utilizado c/ uso de máquinas p/ produção

aplicação/relacionados:

>broca hss

8,5

pag. 20

macho máquina ponta helicoidal - haste reforçada  - rosca Métrica Grossa - NORMA DIN371
código:

na tabela abaixo

código compr. Total (mm) compr. Rosca (mm) quadrado (mm) broca (mm)

2100/1-m3 56 11 2,7 2,5

2100/1-m4 63 13 3,4 3,3

NCM 9405.40.90

Peso (Kg) 4

luminária c/ lente aumento 480x400-fluorescente
código:

111.0001

>haste longa

>dimensões da haste: 480x400 mm

>acompanha lente de aumento de 3x - diopter 8

>tensão: 127V

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/para-maquinas/luminarias-para-maquinas

CARACTERÍSTICAS:
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rosca passo  Ø haste peso(KG)

M3 0,5 2,2 0,05

M4 0,7 2,8 0,05

M5 0,8 3,5 0,05

M6 1 4,5 0,07

M8 1,25 6 0,07

M10 1,5 7 0,1

M12 1,75 9 0,12

M14 2 11 0,13

M16 2 12 0,15

rosca passo  Ø haste peso(KG)

M6 1 4,5 0,07

rosca passo  Ø haste peso(KG)

MF5 0,5 3,5 0,05

MF6 0,75 4,5 0,07

MF10 1 7 0,1

MF10 1,25 7 0,1

MF12 1,5 9 0,12

MF14 1 11 0,13

MF14 1,5 11 0,13

>serve também para fazer roscas em plástico, PVC e outros

>machos utilizado c/ uso de máquinas p/ produção

>pode ser fornecido com cobertura TIN (amarela) p/ maior resistência ao desgaste e 

tambepm em inox

aplicação/relacionados:

>broca hss pag. 20

>broca haste cônica pag. 19

NCM 8207.40.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/machos/macho-maquina/macho-maquina-rosca-metrica-fina

na tabela abaixo

CARACTERÍSTICAS:

na tabela abaixo

CARACTERÍSTICAS:

na tabela abaixo

CARACTERÍSTICAS:

2105/2-m10x1,25 100 24 5,5 8,8

2105/2-m12x1,5 100 22 7 10,5

2105/2-m14x1 100 22 9 13

2105/2-m14x1,5 100 22 9 12,5

código compr. Total (mm) compr. Rosca (mm) quadrado (mm) broca (mm)

2105/2-m5x0,5 70 12 2,7 4,5

2105/2-m6x0,75 80 14 3,4 5,2

2105/2-m10x1 90 20 5,5 9

>expulsa o cavaco p/ cima - p/ furo passante

>indicado para roscas em furos de aços em geral, 

>expulsa o cavaco p/ cima - p/ furo passante

>indicado para roscas em furos de aços em geral, 

>serve também para fazer roscas em plástico, PVC e outros

>machos utilizado c/ uso de máquinas p/ produção

>pode ser fornecido com cobertura TIN (amarela) p/ maior resistência ao desgaste e 

tambepm em inox

aplicação/relacionados:

>broca hss pag. 20

>broca haste cônica pag. 19

NCM 8207.40.10

>expulsa o cavaco p/ baixo - p/ furo passante

>indicado para roscas em furos de aços em geral, 

>serve também para fazer roscas em plástico, PVC e outros

>machos utilizado c/ uso de máquinas p/ produção

>pode ser fornecido com cobertura TIN (amarela) p/ maior resistência ao desgaste e 

tambepm em inox

aplicação/relacionados:

>broca hss pag. 20

>broca haste cônica pag. 19

NCM 8207.40.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/machos/macho-maquina/macho-maquina-rosca-metrica-grossa

macho máquina helicoidal - haste passante - rosca Métrica Fina - NORMA DIN374
código:

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/machos/macho-maquina/macho-maquina-rosca-metrica-grossa

macho máquina reto - haste passante  - rosca Métrica Grossa - NORMA DIN376
código:

código compr. Total (mm) compr. Rosca (mm) quadrado (mm) broca (mm)

2104/3-m6 80 19 3,4 5

2104/2-m5 70 8 2,7 4,2

2104/2-m6 80 10 3,4 5

2104/2-m8 90 13 4,9 6,8

2104/2-m10 100 15 5,5 8,5

2104/2-m12 110 18 7 10,3

2104/2-m14 110 20 9 12

2104/2-m16 110 20 9 14

macho máquina helicoidal - haste passante - rosca Métrica Grossa - NORMA DIN374
código:

código compr. Total (mm) compr. Rosca (mm) quadrado (mm) broca (mm)

2104/2-m3 56 5 2,1 2,5

2104/2-m4 63 7 2,1 3,3
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rosca passo  Ø haste peso(KG)

5/32" 32fpp 4,5 0,05

3/16" 24fpp 5,5 0,06

1/4" 20fpp 7 0,08

rosca passo  Ø haste peso(KG)

3/16" 40fpp 2,2 0,02

3/16" 24fpp 3,5 0,03

1/4" 20fpp 4,5 0,08

5/16" 18fpp 6 0,08

3/8" 16fpp 7 0,08

rosca passo  Ø haste peso(KG)

1/4" 20fpp 4,5 0,04

5/16" 18fpp 6 0,05

3/8" 16fpp 7 0,06

7/16" 14fpp 8 0,07

1/2" 13fpp 9 0,08

9/16" 12fpp 11 0,09

5/8" 11fpp 12 0,1

3/4" 10fpp 14 0,15

>serve também para fazer roscas em plástico, PVC e outros

>machos utilizado c/ uso de máquinas p/ produção

>pode ser fornecido com cobertura TIN (amarela) p/ maior resistência ao desgaste e 

tambepm em inox

aplicação/relacionados:

>broca hss pag. 20

>broca haste cônica pag. 19

NCM 8207.40.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/machos/macho-maquina/macho-maquina-rosca-unc

>itens marcados c/ (*) sujeito a preço e prazo

*2106/2-3/8 100 19 5,5 7,9

2106/2-7/16 100 22 6,2 9,3

2106/2-1/2 110 23 7 10,7

2106/2-9/16 110 25 9 12,3

*2106/2-5/8 110 28,5 9 13,6

*2106/2-3/4 125 30 11 16,6

CARACTERÍSTICAS:

>expulsa o cavaco p/ cima - p/ furo passante

>indicado para roscas em furos de aços em geral, 

CARACTERÍSTICAS:

>expulsa o cavaco p/ cima - p/ furo cego

>indicado para roscas em furos de aços em geral, 

>serve também para fazer roscas em plástico, PVC e outros

>machos utilizado c/ uso de máquinas p/ produção

>pode ser fornecido com cobertura TIN (amarela) p/ maior resistência ao desgaste e 

tambepm em inox

aplicação/relacionados:

>broca hss pag. 20

>broca haste cônica pag. 19

NCM 8207.40.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/machos/macho-maquina/macho-maquina-rosca-bsw-whitworth

macho máquina helicoidal - haste passante  - rosca UNC (unificada Grossa 60º) - NORMA DIN376
código:

na tabela abaixo

código compr. Total (mm) compr. Rosca (mm) quadrado (mm) broca (mm)

2106/2-1/4 80 15 3,4 5,1

2106/2-5/16 90 17 4,9 6,5

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/machos/macho-maquina/macho-maquina-rosca-unc

macho máquina helicoidal - haste reforçada  - BSW (withwort 55º) - NORMA DIN371
código:

na tabela abaixo

código compr. Total (mm) compr. Rosca (mm) quadrado (mm) broca (mm)

2102/2-1/8 56 7,5 2,1 2,7

2102/2-3/16 70 12 2,7 3,9

2102/2-1/4 80 15 3,4 5

2102/2-5/16 90 17 4,9 6,4

2102/2-3/8 100 19 5,5 7,8

código compr. Total (mm) compr. Rosca (mm) quadrado (mm) broca (mm)

2101/2-n8 63 8,5 3,4 3,5

2101/2-n10 70 9,5 4,3 4,1

2101/2-1/4 80 11 5,5 5,5

CARACTERÍSTICAS:

>expulsa o cavaco p/ cima - p/ furo cego

>indicado para roscas em furos de aços em geral, 

>serve também para fazer roscas em plástico, PVC e outros

>machos utilizado c/ uso de máquinas p/ produção

>pode ser fornecido com cobertura TIN (amarela) p/ maior resistência ao desgaste e 

tambepm em inox

aplicação/relacionados:

>broca hss pag. 20

>broca haste cônica pag. 19

NCM 8207.40.10

macho máquina helicoidal - haste reforçada  - rosca UNC (unificada Grossa 60º) - NORMA DIN371
código:

na tabela abaixo
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rosca passo  Ø haste peso(KG)

3/8" 16fpp 7 0,06

1/2" 12fpp 9 0,08

5/8" 11fpp 12 0,1

3/4" 10fpp 14 0,15

7/8" 9fpp 18 0,2

rosca passo  Ø haste peso(KG)

1/4" 28fpp 7 0,07

rosca passo  Ø haste peso(KG)

3/8" 24fpp 7 0,07

NCM 8505.90.80

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/mandril/aperto-rapido

j0120 5 - 20 mm b22 0,8

01015 0,2 - 1" b24 3

aplicação/relacionados:

>broca hss pag. 20

CARACTERÍSTICAS:

>para fixação de brocas

>utilizados em vários tipos de maquinas

>precisão: 0,08 mm

>facil manuseio >aperdo rápido manual

>p/ serviços leves / médios

código capacidade encaixe peso(KG)

j0108 0 - 8 mm b10 0,4

j0110 1 - 10 mm

>broca haste cônica pag. 19

NCM 8207.40.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/machos/macho-maquina/macho-maquina-rosca-unf

macho máquina helicoidal - haste passante  - rosca UNF (unificada Fina) - NORMA DIN371
código:

na tabela abaixo

código compr. Total (mm) compr. Rosca (mm) quadrado (mm) broca (mm)

65.0337 100 12,5 5,5 8,5

b12 0,4

j0113 1 - 13 mm b16 0,6

j0116 1 - 16 mm b18 0,7

CARACTERÍSTICAS:

>expulsa o cavaco p/ cima - p/ furo passante

>indicado para roscas em furos de aços em geral, 

>serve também para fazer roscas em plástico, PVC e outros

>machos utilizado c/ uso de máquinas p/ produção

aplicação/relacionados:

>broca hss pag. 20

>broca haste cônica pag. 19

NCM 8207.40.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/machos/macho-maquina/macho-maquina-rosca-unf

mandril aperto rápido
código:

na tabela abaixo

2107/2-3/4 125 30 11 16,3

*2107/2-7/8 140 34 14,5 19,2

CARACTERÍSTICAS:

>expulsa o cavaco p/ cima - p/ furo passante

>indicado para roscas em furos de aços em geral, 

>serve também para fazer roscas em plástico, PVC e outros

>machos utilizado c/ uso de máquinas p/ produção

>pode ser fornecido com cobertura TIN (amarela) p/ maior resistência ao desgaste e 

tambepm em inox

>itens marcados c/ (*) sujeito a preço e prazo

aplicação/relacionados:

>broca hss pag. 20

>broca haste cônica pag. 19

NCM 8207.40.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/machos/macho-maquina/macho-maquina-rosca-bsw-whitworth

macho máquina helicoidal - haste reforçada  - rosca UNF (unificada Fina) - NORMA DIN371
código:

na tabela abaixo

>expulsa o cavaco p/ cima - p/ furo cego

>indicado para roscas em furos de aços em geral, 

>broca hss pag. 20

código compr. Total (mm) compr. Rosca (mm) quadrado (mm) broca (mm)

65.0306 80 11 5,5 5,5

CARACTERÍSTICAS:

>serve também para fazer roscas em plástico, PVC e outros

>machos utilizado c/ uso de máquinas p/ produção

aplicação/relacionados:

macho máquina helicoidal - haste passante  - BSW (withwort 55º) - NORMA DIN2183
código:

na tabela abaixo

código compr. Total (mm) compr. Rosca (mm) quadrado (mm) broca (mm)

2107/2-3/8 100 19 5,5 7,8

2107/2-1/2 110 25 7 10,4

2107/2-5/8 110 28 9 13,4
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d (mm) D (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) peso(KG)

6 25 55 18 *.* 0,98

8 28 55 18 *.* 1,08

10 35 63 20 *.* 1,08

12 42 63 22,5 *.* 1,2

16 48 63 24 *.* 1,24

20 52 70 25 *.* 1,36

25 65 90 24 25 2,1

32 72 100 24 28 2,25

40 90 120 30 32 2,5

>cone: bt40 >norma: MASBT

>mandril porta barras tipo Weldon > D1 = 44,45 mm

mandril porta barra BT
código:

na tabela abaixo

j2113 1 - 13 mm b16 0,6

j-2116 1 - 16 mm b18 0,7

mandril c/ chave
código:

na tabela abaixo

código capacidade encaixe peso(KG)

43.0005 1 - 10 mm rosca 3/8"x24fpp 0,4

43.0006 1,5 - 13 mm rosca 1/2"x20fpp 0,4

j2110 1 - 10 mm b12 0,4

j2116 3 - 16 mm b18 0,7

j2120 5 - 20 mm b22 0,8

18498 5 - 26 mm b24 3

CARACTERÍSTICAS:

>todo retificado na haste conica bem como no encaixe da pinça

>indicado para centros de usinagem CNC e tornos CNC

aplicação/relacionados:

>porca er pag. 99

mandril expansivo
código:

na tabela abaixo

código D1 L peso(KG)

vet-202 20 80 0,9

CARACTERÍSTICAS:

>p/ serviços pesados

>facil manuseio >aperdo c/ chave

>precisão: 0,08 mm

>utilizados em vários tipos de maquinas

>para fixação de brocas

aplicação/relacionados:

>broca hss pag. 20

NCM 8505.90.80

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/mandril/com-chave

NCM 8466.93.40

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/mandril/expansivo

>batimento de 0,005 mm

>tratado termicamente com cementação de camada de 0,8 a 1 mm 

>Construído em aço ferramenta 8620

>haste: 20 (diâmetro) x 80 mm (comprimento)

>pinça: er20 (din6499)

>capacidade de fazer rosca: m3-m16

>mandril expansivo m3-m16-er20-haste 20x80

>compensação axial que evita quebra de macho - curso 10 mm na entrada e     10 mm na 

saída do macho.

>pinça er (avulsa) pag. 90-91

>macho máquina pag. 71 a 74

código

bt40x6-55

bt40x8-55

bt40x10-63

bt40x10-63

bt40x16-63

bt40x20-70

bt40x25-90

bt40x32-100

bt40x40-120

CARACTERÍSTICAS:

aplicação/relacionados:

>pino de fixação pag. 93

NCM 8466.93.40

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/mandril/mandril-porta-ferramentas/porta-barras-weldon

>fresa intercambiável pag. 42-43

>utilizado em máquinas CNC cone BT40

>todo retificado na haste conica bem como no encaixe da ferramenta

>batimento de 0,005 mm > RPM Máx. 8.000

>tratado termicamente com cementação de camada de 0,8 a 1 mm

>construído em aço ferramenta 8620

>tolerancia "d": H7
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D (mm) L1 (mm) D1 (mm) peso(KG)

40 40 31,75 1,3

32 45 44,45 1,3

40 45 44,45 1,5

40 100 44,45 3

48 45 44,45 1,5

48 100 44,45 3

48 45 44,45 1,8

70 60 44,45 2

22 157 m12 0,605

22 184 m16 0,969

27 187 m16 1,082

22 129 m12 0,47

22 156 m16 0,6

27 134 m12 0,82

27 159 m16 0,95

32 178 m16 1,45

40 182 m16 1,91

>todo retificado na haste conica bem como no encaixe da ferramenta

>utilizado em fresadoras ferramenteiras

aplicação/relacionados:

>cabeçote intercambiável pag. 23-24

NCM 8466.93.40

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/mandril/mandril-porta-ferramentas/porta-fresa-porta-cabecote

iso30x22 ISO30 = 31,75mm

ms3x22 CM3 = 23,825 mm

ms4x22 CM4 = 31,267 mm

ms4x27 CM4 = 31,267 mm

CARACTERÍSTICAS:

>mandril porta fresa (porta cabeçote)

>haste conica cone morse

>tolerancia: H7

>construído em aço ferramenta 8620

>tratado termicamente com cementação de camada de 0,8 a 1 mm

>batimento de 0,005 mm > RPM Máx. 8.000

>todo retificado na haste conica bem como no encaixe da ferramenta

>cone: ISO

iso40x22 ISO40 = 44,45mm

iso30x27 ISO30 = 31,75mm

iso40x27 ISO40 = 44,45mm

iso40x32 ISO40 = 44,45mm

iso40x40 ISO40 = 44,45mm

CARACTERÍSTICAS:

>mandril porta fresa (porta cabeçote)

 >norma: DIN2080

>tolerancia: H7

>construído em aço ferramenta 8620

>tratado termicamente com cementação de camada de 0,8 a 1 mm

>batimento de 0,005 mm > RPM Máx. 8.000

>utilizado em furadeiras fresadoras

aplicação/relacionados:

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/mandril/mandril-porta-ferramentas/porta-fresa-porta-cabecote

22

16

22

22

27

27

32

40

mandril porta fresa cone morse
código:

na tabela abaixo

código d (mm) L (mm)
rosca 

varão
MS nº peso(KG)

>cabeçote intercambiável pag. 23-24

NCM 8466.93.40

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/mandril/mandril-porta-ferramentas/porta-fresa-porta-cabecote

mandril porta fresa cone ISO
código:

na tabela abaixo

código d (mm) L (mm)
rosca 

varão
D peso(KG)

mandril porta fresa BT
código:

na tabela abaixo

código

bt30x22-40

bt40x16-45

bt40x22-45

bt40x22-100

bt40x27-45

bt40x27-100

bt40x32-45

bt40x40-60

CARACTERÍSTICAS:

>mandril porta fresa (porta cabeçote)

>cone: bt40 >norma: MASBT

>tolerancia "d": H7

>construído em aço ferramenta 8620

>tratado termicamente com cementação de camada de 0,8 a 1 mm

>batimento de 0,005 mm > RPM Máx. 8.000

>todo retificado na haste conica bem como no encaixe da ferramenta

>utilizado em máquinas CNC cone BT40

aplicação/relacionados:

>pino de fixação pag. 93

>cabeçote intercambiável pag. 23-24

NCM 8466.93.40

d (mm)
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D (mm) L (mm) L1 (mm) D1 (mm) d (mm) peso(KG)

16 100 19 16 1 a 7 0,25

20 150 25 22 1 a 10 0,4

>pinça er (avulsa) pag. 90-91

>porca er pag. 98

>chave encaixe pag. 27

NCM 8466.93.40

>jogo pinças ER pag. 69

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/mandril/mandril-porta-ferramentas/porta-pincas-haste-paralela

na tabela abaixo

na tabela abaixo

na tabela abaixo

>haste paralela p/ mandril pag. 49

mandril porta pinças haste paralela MINI - porca tipo castelo
código:

código

d16x100-er11M

d20x150-er16M

CARACTERÍSTICAS:

>acompanha porca

>preso na máquina por pinça ou porta barras

>possui rosca traseira

>utiliza porca MINI - tipo castelo

>construído em aço ferramenta 8620

>tratado termicamente com cementação de camada de 0,8 a 1 mm

>batimento de 0,005 mm > RPM Máx. 12.000

>todo retificado na haste bem como no encaixe da pinça

mandril porta mandril cone ISO
código:

código encaixe d (mm) peso(KG)

iso40xb16 b16 15,733 1,1

iso40xb18 b18 17,78 1,2

CARACTERÍSTICAS:

>mandril porta mandril

>para acoplamento de mandril de aperto rápido ou com chave

bt40xb16 b16 15,733

>utilizado em centros de usinagem, tornos CNC e outros

aplicação/relacionados:

>cone: ISO

>construído em aço ferramenta 8620

>tratado termicamente com cementação de camada de 0,8 a 1 mm

>batimento de 0,005 mm > RPM Máx. 8.000

>todo retificado na haste conica bem como no encaixe

>utilizado em fresadoras ferramenteiras

aplicação/relacionados:

>mandril aperto rápido pag. 74

>mandril c/ chave pag. 75

NCM 8466.93.40

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/mandril/mandril-porta-ferramentas/porta-mandril

 >norma: DIN2080

>haste paralela p/ mandril pag. 49

1,1

bt40xb16 b18 17,78 1,2

>mandril porta mandril

>cone: bt40 >norma: MASBT

>construído em aço ferramenta 8620

>tratado termicamente com cementação de camada de 0,8 a 1 mm

>batimento de 0,005 mm > RPM Máx. 8.000

>todo retificado na haste conica bem como no encaixe

>mandril aperto rápido pag. 74

>utilizado em máquinas CNC cone BT40

aplicação/relacionados:

>pino de fixação pag. 93

NCM 8466.93.40

>para acoplamento de mandril de aperto rápido ou com chave

>mandril c/ chave pag. 75

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/mandril/mandril-porta-ferramentas/porta-mandril

CARACTERÍSTICAS:

mandril porta mandril cone BT
código:

código encaixe d (mm) peso(KG)
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D (mm) L (mm) L1 (mm) D1 (mm) d (mm) peso(KG)

20 100 50 28 1 a 10 0,3

20 150 50 28 1 a 10 0,4

25 100 50 28 1 a 10 0,45

20 100 50 34 1 a 13 0,35

25 100 45 34 1 a 13 0,5

20 100 50 42 2 a 16 0,4

25 100 50 42 2 a 16 0,55

25 100 55 50 3 a 20 0,6

32 60 45 50 3 a 20 0,5

25 50 60 63 3 a 26 0,5

BT (mm) peso(KG)

44,45 1,1

44,45 1,3

44,45 1,5

S (mm) peso(KG)

31,75 1,1

31,75 0,95

44,45 1,4

44,45 1,5

69,85 4,5

69,85 5

din69871/a40-er40-

75

bt40xer40-80 63 80

>construído em aço ferramenta 8620

>tratado termicamente com cementação de camada de 0,8 a 1 mm

>batimento de 0,005 mm > RPM Máx. 8.000

>todo retificado na haste conica bem como no encaixe da pinça

>utilizado em máquinas CNC cone BT30 / BT40 / BT50 / DIN69871

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/mandril/mandril-porta-ferramentas/porta-pinca

1,544,457563

>porca er pag. 99

>chave encaixe pag. 27-28

NCM 8466.93.40

aplicação/relacionados:

>pino de fixação pag. 93

>jogo pinças ER pag. 69

>pinça er (avulsa) pag. 90-91

>cone: bt40 >norma: MASBT / cone: DIN69871

CARACTERÍSTICAS:

bt50xer40-100 63 100

bt50xer50-90 78 90

CARACTERÍSTICAS:

mandril porta pinças BT30-ER32 / BT40-ER32 / BT40-ER40 / BT50-

ER40 / BT50-ER50

código:

na tabela abaixo

código D (mm) L (mm)

bt30xer32-100

>mandril porta pinças ER16

>cone: bt40 >norma: MASBT

>construído em aço ferramenta 8620

>tratado termicamente com cementação de camada de 0,8 a 1 mm

>batimento de 0,005 mm > RPM Máx. 8.000

>todo retificado na haste conica bem como no encaixe da pinça

>utilizado em máquinas CNC cone BT40

50 100

bt30xer32-60 50 60

bt40xer32-70 50 70

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/mandril/mandril-porta-ferramentas/porta-pincas-haste-paralela

mandril porta pinças
código:

na tabela abaixo

código D (mm) L1 (mm)

bt40xer16-70 28 70

bt40xer16-100 28 100

bt40xer16-150 28 150

>construído em aço ferramenta 8620

>tratado termicamente com cementação de camada de 0,8 a 1 mm

>batimento de 0,005 mm > RPM Máx. 12.000

>todo retificado na haste bem como no encaixe da pinça

>utilizado em centros de usinagem, tornos CNC e outros

aplicação/relacionados:

>jogo pinças ER pag. 69

>pinça er (avulsa) pag. 90-91

>porca er pag. 99

>chave encaixe pag. 27-28

mandril porta pinças BT40-ER16
código:

na tabela abaixo

NCM 8466.93.40

mandril porta pinças haste paralela
código:

na tabela abaixo

código

d20x100-er16

d20x150-er16

d25x100-er16

d20x100-er20

d25x100-er20

d20x100-er25

d25x100-er25

d25x100-er32

d32x60-er32

d25x50-er40

CARACTERÍSTICAS:

>acompanha porca sextavada

>preso na máquina por pinça ou porta barras > possui rosca traseira
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D (mm) L1 (mm) d (mm) peso(KG)

42 57,7 2 a 16 0,8

50 65,7 3 a 20 1,3

50 74,2 3 a 20 1,4

63 71,7 3 a 26 1,35

63 69,7 3 a 26 1,45

D (mm) L1 (mm) d (mm) peso(KG)

50 63 3 a 20 1,3

50 70 3 a 20 1,4

63 75 3 a 26 1,35

63 60 3 a 26 1,45

63 70 3 a 26 4,5

78 100 6 a 34 1,8

78 90 6 a 34 5

D (mm) L1 (mm) d (mm) peso(KG)

60 65 4 a 25 1,5

aplicação/relacionados:

aplicação/relacionados:

>jogo pinças OZ pag. 69

>pinça OZ (avulsa) pag. 96

>porca OZ pag. 99

>chave gancho

>batimento de 0,005 mm > RPM Máx. 8.000

>todo retificado na haste conica bem como no encaixe da pinça

código:

na tabela abaixo

mandril porta pinças ISO-OZ5
código:

na tabela abaixo

código 07:24

iso40xoz25-65 ISO40 = 44,45mm

>cone: ISO  >norma: DIN2080

>utiiliza pinça OZ25 >norma DIN6388

CARACTERÍSTICAS:

>chave gancho pag. 28

pag. 28

NCM 8466.93.40

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/mandril/mandril-porta-ferramentas/porta-pinca

>construído em aço ferramenta 8620

>tratado termicamente com cementação de camada de 0,8 a 1 mm

>utilizado em fresadoras ferramenteiras / mandrilhadoras e outros

>pinça er (avulsa) pag. 90-91

>porca er pag. 99

>chave encaixe pag. 27

NCM 8466.93.40

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/mandril/mandril-porta-ferramentas/porta-pinca

NCM 8466.93.40

CARACTERÍSTICAS:

>jogo pinças ER pag. 69

>pinça er (avulsa) pag. 90-91

>construído em aço ferramenta 8620

>tratado termicamente com cementação de camada de 0,8 a 1 mm

>batimento de 0,005 mm > RPM Máx. 8.000

>todo retificado na haste conica bem como no encaixe da pinça

>utilizado em furadeiras fresadoras

>pino de fixação pag. 93

>cone: ISO  >norma: DIN2080 / >utiiliza pinça ER >norma DIN6499

>construído em aço ferramenta 8620

>chave gancho pag. 28

>porca er pag. 99

>chave encaixe pag. 27

ISO50 = 69,85 mm

>utilizado em fresadoras ferramenteiras / mandrilhadoras e outros

mandril porta pinças ISO

>tratado termicamente com cementação de camada de 0,8 a 1 mm

>batimento de 0,005 mm > RPM Máx. 8.000

>todo retificado na haste conica bem como no encaixe da pinça

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/mandril/mandril-porta-ferramentas/porta-pinca

código 07:24

iso30xer32-63 ISO30 = 31,75mm

iso40xer32-70 ISO40 = 44,45mm

iso30xer40-75 ISO30 = 31,75mm

iso40xer40-60 ISO40 = 44,45mm

iso50xer40-70 ISO50 = 69,85 mm

iso40xer50-100 ISO40 = 44,45mm

iso50xer50-90

código cone morse

ms2xer25 CM2 = 17,78 mm

ms3xer32 CM3 = 23,825 mm

ms4xer32 CM4 = 31,267 mm

ms3xer40 CM3 = 23,825 mm

código:

na tabela abaixo

ms4xer40 CM4 = 31,267 mm

CARACTERÍSTICAS:

mandril porta pinças cone morse

>pino de fixação pag. 93

>jogo pinças ER pag. 69

aplicação/relacionados:

79



495x165 260x280 210 100 14 40

640x205 238x320 370 150 14 65

hv6 hv8 hv10 hv12 hv14 *hv16

200 265 325 388 450 525

160 220 280 330 390 450

100 135 165 195 230 260

 Ø 150  Ø 200  Ø 250  Ø 300  Ø 350  Ø 400

18

83 105 115 135 138 150

10 10 15

MT2 MT3

78 98 113 133 128 145

15 30 45 73 85 95

27.24.13 38.30.16 45.35.18 55.45.19 55.48.19 55.50.20dim. Embal. (cm)

MT4

NCM 8466.30.00

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/para-fresadora/mesa-divisora

mesa divisora horizontal e vertical
código:

na tabela abaixo

código / dimensões

A

B

C

D

E

G

H

J

M

N

peso(KG)

16

>facricada em ferro fundido de ótima qualidade

>ideal para furadeiras de bancada, coluna, furadeiras fresadoras

>passo do fuso: 4 mm

aplicação/relacionados:

>morsa coordenanda pag. 84

>porca T

>kit presilhas

pag. 99

pag. 69

mesa coordenada

mr-22

dim. 

Mesa
código dim. Base

curso X 

(mm)

curso Y 

(mm)

rasgo T 

(mm)
peso(KG)

17

CARACTERÍSTICAS:

NCM 8466.93.40

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/para-maquinas/mesa-coordenada

mr-28

código:

na tabela abaixo

CARACTERÍSTICAS:

mesa magnetica circular
código:

na tabela abaixo

peso(KG)

I

H

G

F

E

D

C

B

A

código / dimensões 017880178701786

2.8 (1+1.8)

160

115

2

140

10

M8

>mesa magnetica circular passo polar fino

>força de atração: 120 N/cm2

>indicada p/ tornos,  fresasoras, centros de usinagem e outros

NCM 8505.90.80

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/para-maquinas/mesa-magnetica

CARACTERÍSTICAS:

20

58

8,4

200

155

2.8 (1+1.8)

2

180

10

M10

20

58

14

250

205

2.8 (1+1.8)

2

224

10

M10

20

58

22

>indicado p/ trabalhos que exijam indexação angular

>itens marcados c/ (*) sujeito a preço e prazo

>trabalho na horizontal e vertical

>nonio menor: 10 segundos

>nonio maior: 4 graus

>giro: 360º

>NÂO acompanha contra ponta

>NÂO acompanha placa

>NÂO acompanha discos 1:90

>equipamento versátil e de fácil operação.

aplicação/relacionados:

>contra ponta p/ mesa divisora

>placa de torno

>jogo discos divisores

pag. 28

pag. 93-95

pag. 65
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2.0 (0.5+1.5)

mesa magnetica

código:

código / dimensões 01791 xm91-200x400 01790

x43-150x300

DESCRIÇÃO:

na tabela abaixo

mesa seno

código:

CARACTERÍSTICAS/DETALHES/DIMENSÕES:

>superfície da mesa: 300x150 mm

>superfície da mesa magnética

>passo: 6,5 (1,5+5)

>força de atração: 80 N/cm2

inclinação: 0 a 45º

NCM 8466.93.50

peso (Kg) 45

>indicada p/ eletroerosão, fresasoras, centros de usinagem e outros

NCM 8505.90.80

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/para-maquinas/mesa-magnetica

na tabela abaixo

peso(KG) 16,8 35 45

CARACTERÍSTICAS:

>mesa magnetica retangular

>força de atração: 80 N/cm2

L 300 400 600

largura 150 200 200

H 48 45 52

P = passo 2.0 (0.5+1.5) 4.8 (1+3.8)

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/micro-retifica-pneumatica

micro retifica pneumática 25.000 rpm

código:

>acessórios std: -01 pinça 1/4" inclusa

micro retifica pneumática 54.000 rpm-tipo caneta

código:

>rpm: 54.000

>pressão do ar: 90 psi

>comprimento do micro retificador: 150 mm

>acessórios inclusos:

NCM 8467.19.00

peso (Kg) 0,9

>NÂO acompanha filtro de ar

>pontas montadas

>chave de aperto

 >01 pinça 3 mm inclusa

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

ch-603s

ce-58

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/mesa-de-seno

mesa seno 300x150-0a60º-dupla-magnetica

micro retifica pneumática

código:

>rpm: 25.000

>pressão do ar: 90 psi

>comprimento do micro retificador: 140 mm

NCM 8467.19.00

peso (Kg) 0,45
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exatidão peso(KG)

+/-0,002 0,78

exatidão peso(KG)

+/-0,004 0,5

+/-0,004 0,65

+/-0,005 0,75

+/-0,005 0,8

+/-0,006 0,8

+/-0,006 0,8

+/-0,007 0,9

+/-0,007 0,95

exatidão peso(KG)

+/-0,007 1,3

+/-0,009 1,5

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/micrometro/micrometro-externo-digital

micometro externo comum
código:

código capacidade leitura

110.100 0 a 25 mm

110.101 25 a 50 mm

micometro externo digital

código:

código capacidade

0 a 25 mm110.284 0,001

leitura

CARACTERÍSTICAS:

› Resolução de 0,001mm

› Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25mm

norma DIN 40 050, contra partículas de poeira

› Nível de proteção IP40 conforme

› Protetores termoisolantes

uso, ligando novamente ao mover-se o tambor

› Desliga automaticamente após 5 minutos sem

› Tecla liga/desliga

› Zeragem em qualquer ponto

› Pressão de medição através de catraca no corpo do tambor

› Faces de medição em metal duro micro lapidadas

› Fuso em aço temperado com Ø 6,5mm

› Arco fabricado em ferro fundido nodular, pintado e esmaltado

› Alavanca de fixação do fuso

› Fuso em aço temperado com Ø 6,5mm

› Faces de medição em metal duro micro lapidadas

› Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor

› Graduação de 0,01mm

› Hastes padrão p/ zeragem de cada batente (exceto p/ o batente de 0-25mm)

› Alavanca de fixação do fuso

› Batentes intercambiáveis com faces de contato em metal duro

› Arco fabricado em aço forjado, pintado e esmaltado

NCM 9017.30.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/micrometro/micrometro-externo-para-grandes-capacidades

na tabela abaixo

na tabela abaixo

na tabela abaixo

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/micrometro/micrometro-externo%20-omum

micometro externo intercambiável
código:

código capacidade leitura

110.221 100 a 200 mm 0,01 mm

110.222 200 a 300 mm 0,01 mm

CARACTERÍSTICAS:

› Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco

0,01 mm

CARACTERÍSTICAS:

› Graduação de 0,01mm

› Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25mm

› Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor

› Faces de medição em metal duro micro lapidadas

› Alavanca de fixação do fuso

› Fuso em aço temperado com Ø 6,5mm

› Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco

› Arco fabricado em ferro fundido nodular, pintado e esmaltado

NCM 9017.30.10

110.102 50 a 75 mm

110.103 75 a 100 mm

110.104 100 a 125 mm

110.105 125 a 150 mm

110.106 150 a 175 mm

110.107 175 a 200 mm

NCM 9017.30.10

aplicação/relacionados:

>suporte p/ micrometro pag. 117
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exatidão peso(KG)

+/-0,011 3,5

exatidão peso(KG)

+/-0,005 0,6

+/-0,006 0,6

15,5 x 5 1

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/micrometro/micrometro-interno/tubular

micrometro interno tipo paquimetro
código:

código capacidade leitura

110.302 5 a 30 mm

110.304 25 a 50 mm

110.653 50 a 300 mm 13/25/50(2)/100

peso(KG)
Ø haste x 

qtde.
composiçãocapacidadecódigo

0,01 mm

› Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco

› Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor

e de 25mm para a capacidade de 25-50mm

› Anel de zeragem de 5mm para a capacidade de 5-30mm

› Graduação de 0,01mm

› Fuso em aço temperado

› Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25mm

› Pontas de contato em metal duro micro lapidadas

› Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor

› Trava de fixação do fuso

NCM 9017.30.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/micrometro/micrometro-interno/tipo-paquimetro

na tabela abaixo

CARACTERÍSTICAS:

na tabela abaixo

CARACTERÍSTICAS:

na tabela abaixo

CARACTERÍSTICAS:

›Graduação de 0,01mm

100mm e 1000mm, respectivamente)

com capacidade inicial em 50mm, 150mm,

e de 1000-1050mm (para os modelos

de 150-175mm, de 100-125mm

micometro externo intercambiável p/ grandes capacidades - batente deslizante
código:

› Graduação de 0,01mm

› Curso do tambor de 25mm (para capacidades de 300-1000mm)

› 2 Espaçadores: 25mm/50mm (p/ capacidades 300-1000mm) 

› 2 Hastes padrão para zeragem (com faces cilíndricas)

› Fuso em aço temperado com Ø 8mm

› Batente deslizante

com grande resistência à flexão

› Construção super leve, estável e robusta em corpo tubular,

NCM 9017.30.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/micrometro/micrometro-externo-para-grandes-capacidades

código capacidade leitura

110.223 300 a 400 mm 0,01 mm

› Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco

› Faces de medição em metal duro micro lapidadas

› Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor

› Alavanca de fixação do fuso

13/25/50/100/150/20

0
1,315,5 x 650 a 600 mm110.654a

›Cabeçote micrométrico de 50-63mm,

L = Valor máximo da composição

n = Número de hastes usadas

›Exatidão de (3+n+L/50)μm, onde:

›Chave de abertura das hastes

›Hastes prolongadoras tubulares, com acabamento cromado fosco

›Trava de fixação do fuso

›Faces de medição em metal duro micro lapidadas

›Tambor e bainha em metal cromado fosco

NCM 9017.30.10

micrometro interno tubular
código:
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114 9

150 18

A B C D E F G H I J K L

105 36 0-170 525 440 135 170 95 58 80 95 147

A B C D E F G H I J K L

130 48 0-220 670 550 175 207 120 70,5 97 107 195

A B C D E F G H I J K L

150 53 0-300 800 620 182 225 135 82,5 116 117 210

pag. 28

>morsa de alta precisão

>mordente temperado com dureza de 45HRC

>avanço rápido do mordente móvel através de pino

>construido em ferro fundido FC30

>baixo esforço e grande força de fechamento

>cilindro hidraulico interno

>cilindro hidráulico p/ morsa>base giratória p/ morsa hidráulica pag. 15

NCM

CARACTERÍSTICAS:

aplicação/relacionados:

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/morsas/morsa-hidraulica

8466.93.40

na tabela abaixo

>acompanha manivela de aperto >acompanha extensor da manivela

Y Z força fechamento peso(KG)

0-73 72-146 145-220 3000Kg 38

X Y Z força fechamento

0-100 98-200

X força fechamento

X

morsa coordenada
código:

na tabela abaixo

70.0016 85 100

código abertura (mm)
largura mordente 

(mm)
peso(KG)

curso 

(mm)

198-300 4500Kg 53

70.0017 150 150

CARACTERÍSTICAS:

>utilizado em furadeiras de bancada

>sistema de travamento da morsa e da base independentes

>base sobre trilhos

NCM 8466.93.40

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/morsas/morsa-coordenada

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/para-fresadora/mola-para-fresadora

código

35050-04

código

35050-05

35050-06

morsa hidráulica

código:

código

21

peso(KG)

2500Kg112-170

Z

55-114

Y

0-57

0,35

mola espiral p/ mangote iso40-largura 30mm
código:

h6191

NCM 8466.93.40

CARACTERÍSTICAS:

>largura da mola: 30 mm

>mola de retorno da alavanca manual do mangote

>para fresadoras com cabeçote ISO40

peso(KG)
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W H

222 158

240 175

W H

298 157

410 198

36 14

64 35

64 50

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/morsas/morsa-mecanica-giratoria

qb-200 220 200

NCM 8466.93.40

CARACTERÍSTICAS:

>sem cavidade na base de apoio, não permitindo cavaco e sujeira.

>robusta e reforçada

>para máquinas CNC e convencionais

>acompanha chave de aperto

>base giratória graduada

>com chavetas para alinhamento exato na mesa da máquina

>mordentes temperados e retificados

>construida em ferro fundido nodular

morsa mecânica giratória modelo QB
código:

na tabela abaixo

código abertura (mm)
largura mordente 

(mm)

altura 

mord.
peso(KG)

qb-136 170 136

qb-250 280 250

CARACTERÍSTICAS:

>acompanha base giratoria e manivela

>indicado para trabalhos que NÃO exijam precisão

>indicado para máquinas convencionais

NCM 8466.93.40

morsa mecânica giratória modelo VA
código:

na tabela abaixo

código A B (abertura-mm) C L peso(KG)

qm16160 160 160 45 450 43

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/morsas/morsa-mecanica-giratoria

CARACTERÍSTICAS:

>morsa de precisão p/ máquinas convencionais e CNC.

NCM 8466.93.40

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/morsas/morsa-mecanica-giratoria

5557150190200qm16200

>morsa com base giratória, podendo se tornar fixa retirando a base. 

>fixação através de mordentes temperados e retificados lisos.

>permite fixar peças maiores com apoio da peça no modente móvel com utilização dos mordentes externos. 

> com regulagem de folga evitando o levante da peça.

morsa mecânica giratória modelo QH
código:

na tabela abaixo

código A B (abertura-mm)

qh160 160 125

qh200 200 160

40

58

peso(KG)

461

411

163

52

LC
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C E F G

110 96 27 38

165 145 42 60

26 2,5

30 3,8

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/morsas/morsa-para-furadeira

morsa precisão retificada modelo qkg
código:

código B H

qkg73 73 35

qkg63 63 32

8466.93.50

na tabela abaixo

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/morsas/morsa-de-precisao

peso(KG)LSmax (abertura-mm)

100 4,1190

qkg88 88 40 125 235 7,3

85 175 3

CARACTERÍSTICAS:

>sistema de aperto que impede o levante da peça

>sistema avanço rapido do mordente movel atraves de pino

>temperada e retificada 56-60HRC

>construida em aço ferramenta

>perpendicularidade: 0,005mm/100mm

>paralelismo: 0,003mm/100mm

NCM

morsa mecânica giratória de grande abertura
código:

na tabela abaixo

código A B peso(KG)

35036-40 384 165 19200

D (abertura-mm)

>mordente estriado para melhor fixação da peça

NCM 8466.93.40

35036-60 550 230 45

CARACTERÍSTICAS:

>construida em ferro fundido

>sistema rapido de avanço manual do mordente movel atraves de pino

>modelo similar a morsa hidraulica, porem sem cilindro hidraulico

NCM 8466.93.40

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/morsas/morsa-mecanica-giratoria

275

>acompanha base giratória e manivela

morsa p/ furadeira
código:

na tabela abaixo

código abertura (mm)
largura mordente 

(mm)

altura 

mord.
peso(KG)

q19125 125 125

q19150 150 150

CARACTERÍSTICAS:

>construção leve e de facil manuseio
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exatidão peso(KG)

± 0,01mm/m 1,8

± 0,01mm/m 3,3

exatidão peso(KG)

+/-0,03 0,2

+/-0,03 0,3

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/paquimetro/paquimetro-comum

>Fabricados em aço inoxidável temperado

>Quadrimensionais

paquímetro comum (graduação 0,02mm/.001")
código:

na tabela abaixo

código capacidade graduação

100.002 150 mm / 6"
0,02mm/.001"

100.004 200 mm / 8"

CARACTERÍSTICAS:

>Cursor monobloco

>Escala e cursor com acabamento cromado fosco

>Parafuso de fixação da medida

>Faces de medição lapidadas

>Deslize do cursor sobre guias ressaltadas,

impedindo o desgaste da gravação

NCM 9017.30.20

NCM 9031.80.99

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/oleo-de-corte-oleo-soluvel

>quando diluido fica verde, melhor refrigeração.

óleo solúvel SH-20L
código:

os-sh-20l

CARACTERÍSTICAS:

>para uso em torno, fresa, retífica, etc

>misturar 1 litro de óleo p/ 20 litrros de água

>galão com 20 litros

>quando diluido, fica verde, melhor refrigeração.

peso (kG) 1

NCM 2710.19.32

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/oleo-de-corte-oleo-soluvel

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/oleo-de-corte-oleo-soluvel

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/nivel-de-precis%C3%A3a

CARACTERÍSTICAS:

>para uso em metais, exceto alumínio

>uso por gotejamento

>lata de 1/2 litro

NCM 2710.19.32

200 mm272.204

CARACTERÍSTICAS:

>Utilizados para nivelamento de máquinas de precisão,

mesas e desempenos ou para medir planicidade

>Fabricados em ferro fundido, com acabamento da superfície retificada

>Face inferior prismática

>Bolha principal com ajuste de zeragem

>Com sub-bolha auxiliar

peso (kG) 0,9

óleo de corte p/ metais super1
código:

super1

óleo solúvel SH-1L
código:

os-sh-1l

CARACTERÍSTICAS:

>para uso em torno, fresa, retífica, etc

>misturar 1 litro de óleo p/ 20 litrros de água

>bisnaga com 1 litro

peso (kG) 1

NCM 2710.19.32

>Chave para ajuste da zeragem

150 mm272.204-4 0,02mm/m

0,02mm/m

nível precisão
código:

na tabela abaixo

código comprimento sensibilidade
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exatidão peso(KG)

+/-0,05 0,2

+/-0,05 0,3

+/-0,08 0,35

exatidão peso(KG)

+/-0,05 0,2

exatidão peso(KG)

+/-0,03 0,25

+/-0,03 0,28

+/-0,04 0,35

exatidão peso(KG)

+/-0,05 0,2

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/paquimetro/paquimetro-comum

100.020 300 mm / 12"

>Deslize do cursor sobre guias ressaltadas,

impedindo o desgaste da gravação

NCM 9017.30.20

paquímetro comum (graduação 0,05mm/1/128") - com TIN
código:

na tabela abaixo

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/paquimetro/paquimetro-digital

100.174bl 150 mm / 6"

0,05mm/1/128"

>Quadrimensionais

>Fabricados em aço inoxidável temperado

>Cursor monobloco

>Escala e cursor com acabamento cromado fosco

100.176bl 200 mm / 8" 0,01mm/.0005"

paquímetro c/ relógio
código:

código capacidade graduação

100.001a-tin 150 mm / 6" 0,05mm/1/128"

>Quadrimensionais

>Fabricados em aço inoxidável temperado

>Roldana no cursor para facilitar o deslocamento

>Cremalheira protegida

paquímetro comum (graduação 0,05mm/1/128")
código:

na tabela abaixo

código capacidade graduação

100.001a 150 mm / 6"
0,05mm/1/128"

100.003 200 mm / 8"

>Quadrimensionais

>Fabricados em aço inoxidável temperado

>Cursor monobloco

>Escala e cursor com acabamento cromado fosco

>Parafuso de fixação da medida

>Faces de medição lapidadas

código capacidade graduação

100.001a-tin 150 mm / 6"

>Parafuso de fixação da medida

>Faces de medição lapidadas

>Deslize do cursor sobre guias ressaltadas,

impedindo o desgaste da gravação

NCM 9017.30.20

link loja virtual:

>Relógio com mecanismo antichoque

>Parafuso trava da medida e parafuso trava do mostrador

NCM 9017.30.20

http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/paquimetro/paquimetro-com-relogio

CARACTERÍSTICAS:

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/paquimetro/paquimetro-comum

>Guias revestidas com titânio

paquímetro digital
código:

na tabela abaixo

código capacidade resolução

100.178bl 300 mm / 12"

>Quadrimensionais

>Fabricados em aço inoxidável temperado

>Parafuso de fixação da medida

>Zeragem em qualquer ponto

>Conversão milímetro/polegada

>Tecla liga/desliga

>Dígitos grandes de 11mm: 57% maiores que os normais

>Resolução de 0,01mm/.0005"

NCM 9017.30.20

na tabela abaixo

88



exatidão peso(KG)

+/-0,08 3,5

+/-0,08 6

exatidão peso(KG)

+/-0,03 0,3

+/-0,03 0,35

+/-0,04 0,4

M2 0,4 4,2 2,7

M2,2 0,45 5 3

M2,5 0,45 5,3 3,4

M2,5 0,45 6,5 3,4

M2,5 0,45 6,1 3,6

M3,0 0,5 8,5 4,2

M3,0 0,5 10,0 4,2

M3,5 0,6 12,0 5,4

M4 0,7 11,0 5,7

M5 0,8 11 *.*

1.000 mm / 40" 150 mm

CARACTERÍSTICAS:

>Fabricados em aço carbono cromado fosco

>Ajuste fino

>Parafuso de fixação da medida

>Faces de medição lapidadas

>Faces de medição internas arredondadas

>Escala e cursor com acabamento cromado fosco

>Graduação de 0,02mm/.001"

NCM 9017.30.20

NCM 9017.30.20

DA
passo 

rosca
roscacódigo torx

t06

t08

22l50-a3007

25l53-b3407

25l65-a3407

25l61-a3608

35l12a5415

t07

t07

t07

t08

paquímetro serviços pesados s/ orelha
código:

na tabela abaixo

código capacidade bico

501.1000

>calibrador de raio pag. 26

peso (kG) 0,2

>chave torx pag. 28

pente de rosca
código:

600.072

CARACTERÍSTICAS:

>para medição de roscas com angulos: 60º e 55º

>passo: 0,25 a 6 mm para roscas 60º

>passo: 4 a 62 fpp para roscas 55º

>construído em aço.

aplicação/relacionados:

NCM 9017.30.90

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/parafuso-torx

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/paquimetro/paquimetro-de-profundidade

parafuso torx
código:

na tabela abaixo

20l42-a2706

30l10-a4208

CARACTERÍSTICAS:

>acessório sobressalente para cabeçotes e 

suportes intercambiáveis

>construído em aço especial

aplicação/relacionados:

NCM 7318.15.00

30l85-a4209 t09

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/paquimetro/paquimetro-para-servicos-pesados

501.600 600 mm / 24" 100 mm

paquímetro profundidade
código:

na tabela abaixo

código capacidade base apoio

100.201 150 mm

100 mm100.202 200 mm

100.204 300 mm

CARACTERÍSTICAS:

>Fabricados em aço inoxidável temperado

>Cursor monobloco

>Escala e cursor com acabamento

>cromado fosco

>Parafuso de fixação da medida

>Graduação de 0,02mm

t15

40l11-b5715 t15

5513.020-07 t20

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/pente-de-rosca

>calibrador de furo pag. 25
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Modelo d(H7) D D1 D2 L L1 L2 L3 peso(kg)

1.0-2.5

>chave encaixe / chave gancho

>batimento: 0,015 mm

>construída em aço mola especial

CARACTERÍSTICAS:

http://www.orionferramentas.com/pincas/avulsa-er

8466.93.40

pag. 98-99

pag. 77-78

pag. 69

pag. 27-28

link loja virtual:

NCM

>porca er

>mandril porta pinças haste paralela

>jogo de pinças

2120

0.5

1.0

>2.5-16.0
3.15.06.6634.022.02625

1.0

0.5

aplicação/relacionados:

er25-6

er25-7

er25-8

er25-9

er25-10

er25-11

er25-12

er25-13

er25-14

er25-15

er25-16

ER20

ER25

er20-11

er20-12

er20-13

er25-2

er25-3

er25-4

er25-5

17.4

er16-6,5

ER16

er16-4

er16-5

er16-6

er16-7

er16-8

er16-9

er16-10

er20-1

er20-2

er20-3

er20-4

er20-5

er20-6

er20-7

0,06

incrementocódigo

11.5111.0-7.0ER11 0,020.52.02.53.818.09.5

pinça modelo ER - DIN6499
código:

na tabela abaixo

er11-1

er11-2

er11-3

er11-4

er11-5

er11-6

er11-7

er11-1,5

er11-2,5

er11-3,5

er11-4,5

er11-5,5

er11-6,5

er16-1

er16-2

er16-3

0,04

0,05

er20-8

er20-9

er20-10

1.0-2.0

>2.0-10.0

16 17 13.8 27.5 6.26 4.0 2.7

0.5

1.0

1.0-2.5

>2.5-13.0

2.84.86.3631.5

er16-1,5

er16-2,5

er16-3,5

er16-4,5

er16-5,5
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Modelo d(H7) D D1 D2 L L1 L2 L3 peso(kg)

2.0-3.5

2.0>10.0-34.0

1.06.0-10.0

er50-14

er50-16

er50-18

er50-20

>chave encaixe pag. 27-28

>mandril porta pinças pag. 78-79

>porca er pag. 98-99

NCM 8466.93.40

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/pincas/avulsa-er

32

0.5

0,15

1.04.17.07.6646.036.241403.0-26.0ER40 0,28

pinça modelo ER - DIN6499
código:

na tabela abaixo

incremento

er40-4

er40-5

er40-6

er40-7

er40-8

er40-9

aplicação/relacionados:

>construída em aço mola especial

>batimento: 0,015 mm

er40-26

ER32
>3.5-20.0 1.0

3.65.57.1640.029.2

er40-23

er40-24

er40-25

er50-22

er50-24

er50-26

er50-28

er50-30

er50-32

ER50

er32-9

er32-3

er32-4

er32-5

33

er32-10

er32-11

er32-12

er32-13

er32-14

er32-15

er32-16

er32-17

er32-18

er32-19

er32-20

er40-3

50 0,55

CARACTERÍSTICAS:

código

er40-12

er40-13

er40-14

er40-15

er40-16

er40-17

er40-18

er40-19

er40-20

er40-21

er40-10

er40-11

er40-22

5.58.512.660.046.052

er50-8

er50-10

er50-12

er32-6

er32-7

er32-8
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Modelo d(H7) D D1 L1 L2 L3 peso(kg)

20 mm

25 mm

oz25-7

oz25-8

oz25-9

oz25-10

link loja virtual:

oz25-21

oz25-22

oz25-23

oz25-24

oz25-25

32,9 0,181

oz25-4

pinça p/ afiadora de ferramentas universal

código:

zzm10a-20mm

zzm10a-25mm
17º30´2019,5x2120 mm28 mm

peso (kG) 0,9

NCM 8460.39.00

αdGLDØ pinçacódigo

>construída em aço mola especial

>batimento: 0,015 mm

>chave gancho pag. 28

>jogo de pinças pag. 69

>mandril porta pinças pag. 79

>porca OZ pag. 99

NCM 8466.93.40

http://www.orionferramentas.com/pincas/avulsa-oz

CARACTERÍSTICAS:

aplicação/relacionados:

http://www.orionferramentas.com/afiadora-de-ferramentaslink loja virtual:

oz25-17

oz25-18

oz25-19

oz25-20

OZ25 2.0-25.0

aplicação/relacionados:

>construída em aço mola especial

>acessório p/ afiadora universal

CARACTERÍSTICAS:

na tabela abaixo

>acessórios p/ afiadora

>afiadora de ferramentas universal

oz25-11

oz25-12

oz25-13

oz25-14

oz25-15

oz25-16

101,4635,05 52

L

oz25-5

oz25-6

na tabela abaixo

código incremento

oz25-3

pinça modelo OZ - DIN6388

código:

pag. 12
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L L1 Ø D1 Ø D2 Ø D3 Ø D4 θ G SW peso(kg)

43 23 11 7 16.5 12.5 45° M12 13 0,1

60 35 15 10 23 17 45° M16 19 0,15

85 45 23 17 38 25 45° M24 30 0,2

54 26 19 14 23 17 15º M16 19 0,3

Ø placa D1 D2 D3 H H1 h z-d

80 55 66 16 66,5 50 4 3-M6

100 72 84 22 74,5 55 3 3-M8

130 100 115 30 86,5 60 5 3-M8

160 130 142 45 94 65 5 3-M8

200 165 180 65 109 75 5 3-M10

250 206 226 80 120 80 5 3-M12

código

DIN69872-A-SK40

BT50-45°

BT40-45°

BT30-45°

tipo

p30t-45º-with hole

p40t-45º-with hole

p50t-45º-with hole

ldd-40a-with hole

pino de fixação p/ cones porta ferramentas
código:

na tabela abaixo

aplicação/relacionados:

>construído em aço tratado e retificado

>p/ cones porta ferramentas

CARACTERÍSTICAS:

NCM

placa de torno 3 castanhas - universal
código:

na tabela abaixo

código

01092

peso (kG)

3,2

5,6

8,8

15,5

27,5

900.003

900.004

01097

01099

3500 RPM

vel. Max

3000 RPM

2500 RPM

2000 RPM

1600 RPM

DIN69872MASBT

pag. 39

>sistema de aperto autocentrante (universal)

pag. 80

>construído em ferro fundido

pag. 31

>acompanha chave de aperto e parafusos

>acompanha 02 jogos de castanhas (interno e externo)

>placa de torno universal>nº castanhas: 3

>divisor semi-universal e universal

>mesa divisora

>flange p/ placa de torno

NCM 8466.93.30

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/placa-de-torno/placa-de-torno-3-astanhas-universal

aplicação/relacionados:

CARACTERÍSTICAS:

01091 1,94000 RPM

8466.93.40

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/mandril/acessorios-para-mandril/pino-de-fixacao

pag. 75

pag. 76

pag. 78-79

>mandril porta barras

>mandril porta fresa

>mandril porta pinças
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Ø placa D1 D2 D3 H H1 h z-d

160 130 142 45 94 65 5 3-M8

200 165 180 65 109 75 5 3-M10

250 206 226 80 120 80 5 3-M12

315 260 285 100 147,5 90 6 3-M16

Ø placa D1 D2 D3 H H1 h z-d

200 165 180 65 109 75 5 3-M10

250 206 226 80 120 80 5 3-M12

820.074 2000 RPM 17,2

01449 1600 RPM 28,7

CARACTERÍSTICAS:

>nº castanhas: 4 >placa de torno universal

>sistema de aperto autocentrante (universal) >acompanha 02 jogos de castanhas (interno e externo)

>construído em ferro fundido >acompanha chave de aperto e parafusos

aplicação/relacionados:

>flange p/ placa de torno pag. 39

NCM 8466.93.30

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/placa-de-torno/placa-de-torno-4-castanhas-universal

>nº castanhas: 3 >placa de torno universal

>sistema de aperto autocentrante (universal) >acompanha 01 jogo de castanha  (serve p/ interno e externo)

>construído em ferro fundido >acompanha chave de aperto e parafusos

aplicação/relacionados:

>flange p/ placa de torno pag. 39

>mesa divisora pag. 80

>divisor semi-universal e universal pag. 31

NCM 8466.93.30

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/placa-de-torno/placa-de-torno-3-castanhas-reversivel

> este tipo de placa permite utilização de castanha mole em caso de pequenas e altas produções de peças

placa de torno 4 castanhas - universal
código:

na tabela abaixo

código vel. Max peso (kG)

placa de torno 3 castanhas - reversível
código:

na tabela abaixo

código vel. Max peso (kG)

01094 2500 RPM 8,8

900.035 2000 RPM 15,5

900.036 1600 RPM 27,5

900.037 1200 RPM 47

CARACTERÍSTICAS:
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Ø placa D1 D2 D3 H H1 h z-d

125 95 108 30 78 56 4,5 4-M8

160 65 95 45 96,5 65 5 4-M10

200 125 104,8 50 110 75 6 4-M10

250 100 120 65 117,5 82 6 4-M12

400 160 185 125 143 95 8 4-M16

2 8 17,78 36 44 0,15

3 12 23,825 44 81 0,35

4 15 31,267 57,5 102,5 0,75

1 40 16 32 26 0,3

>possui 2 rolamentos sendo 01 blindado,  impede entrada de sujeira/cavaco

CARACTERÍSTICAS:

ponta fixa - com metal duro na ponta
código:

na tabela abaixo

de2

de3

de4

>ângulo da ponta: 60º

>precisão: 0,01 mm

>construida em aço tratado e retificado

>saca bucha pag. 106

>bucha de redução pag. 22

NCM 8466.20.10

CARACTERÍSTICAS:

aplicação/relacionados:

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ponta-fixa/ponta-fixa-com-metal-duro

>norma: din806

>com metal duro na ponta

peso(kg)LL1Dd
cone 

morse
código

ponta rotativa standard carga leve
código:

na tabela abaixo

código
cone 

morse
ØA ØB L1 L2 peso(kg)

c-201

>bucha de redução pag. 22

NCM 8466.20.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ponta-rotativa

aplicação/relacionados:

>Usinagens com cargas axiais leves. 

>Usinagens de cargas radiais, leves de precisão. 

>Ideal para serviços gerais de tornearia.

900.102 3500 RPM 4,9

900.103 3200 RPM 7,7

k-72200 1800 RPM 15

900.105 1500 RPM 22

820.108 800 RPM 62

CARACTERÍSTICAS:

>nº castanhas: 4 >placa de torno universal

>sistema de aperto autocentrante (universal) >acompanha 01 jogo de castanha  (serve p/ interno e externo)

>construído em ferro fundido >acompanha chave de aperto e parafusos

aplicação/relacionados:

>flange p/ placa de torno pag. 39

NCM 8466.93.30

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/placa-de-torno/placa-de-torno-4-castanhas-independentes

placa de torno 4 castanhas - independentes
código:

na tabela abaixo

código vel. Max peso (kG)
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2 145 26 25 45 17,78 12 1500 0,01 0,7

3 170 30 28 52 23,825 15 2000 0,01 0,95

4 205,7 34,7 32 60 31,267 18 3200 0,01 1,7

5 254 45 45 77 44,399 24 6300 0,015 3,5

3 36,5 45 23,825 22 168 11,95 1500 0,01 0,91

4 36,5 45 31,267 22 190 14,98 2500 0,01 1,62

d413b

d414b

4200 RPM

3200 RPM

CARACTERÍSTICAS:

>p/ copiador >Usinagens de cargas radiais, leves e médias de precisão. 

>quantidade de rolamentos: 3 >Usinagens com cargas axiais médias.

>Ideal para serviços gerais de tornearia. >para máquinas convencionais e CNC

aplicação/relacionados:

>bucha de redução pag. 22

NCM 8466.20.10

NCM 8466.20.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ponta-rotativa

na tabela abaixo

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ponta-rotativa

código:

ponta rotativa standard carga média

RPM max.
carga 

max.
dABCD

cone 

morse
código F peso (kG)precisão

2000 RPM

3200 RPM

4200 RPM

5000 RPm

d415a

d414a

d413a

d412A

ponta rotativa p/ copiador
código:

código
cone 

morse
D B A C F G

carga 

max.
RPM max. precisão peso (kG)

>com ponta de metal duro >Usinagens de cargas radiais, leves e médias de precisão. 

>quantidade de rolamentos: 3 >Usinagens com cargas axiais médias.

>Ideal para serviços gerais de tornearia. >para máquinas convencionais e CNC

>bucha de redução pag. 22

CARACTERÍSTICAS:

aplicação/relacionados:

na tabela abaixo
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3 51 21 10 53,5 93 23,825 500 0,01 0,92

4 67 30,3 6 64 108 31,267 1000 0,01 2,2

3 54 23,825 86 153 1,4

4 63 31,627 109 182 2,1

L D L D d L D d L D d L D d

32 12,75 35 12,75 10 36 12,75 8 34 12,75 6 31 12,75 10

L D

37 34

>acompanha estojo de madeira p/ acomodação >Usinagens com cargas axiais leves e médias.

>Ideal para serviços gerais de tornearia. >para máquinas convencionais e CNC

aplicação/relacionados:

ponta rotativa intercambiável
código:

na tabela abaixo

código
cone 

morse
D D2 L1 L peso(kg)

hd433

hd434

dimensões das pontas intercambiáveis

DCBA E

F

dimensões das 

pontas 

intercambiáveis 

(mm)

CARACTERÍSTICAS:

>acompanha pontas intercambiáveis >blindada, aprova dágua

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ponta-rotativa

ponta rotativa p/ copiador - CABRI
código:

na tabela abaixo

código
cone 

morse
ØA

>bucha de redução pag. 22

NCM 8466.20.10

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ponta-rotativa

ØB C D F ØG
carga 

max.
RPM max. precisão peso (kG)

ac-313 5000 RPM

ac-314 4000 RPM

CARACTERÍSTICAS:

>p/ copiador >Usinagens de cargas radiais, leves e médias de precisão. 

>quantidade de rolamentos: 3 >Usinagens com cargas axiais médias.

>Ideal para serviços gerais de tornearia. >para máquinas convencionais e CNC

aplicação/relacionados:

>bucha de redução pag. 22

NCM 8466.20.10
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3 30 89 70 100 170 0,01 0,92

4 35 122,5 88 160 225 0,01 2,2

M12 16 28 4 21 0,08

M14 16 28 28 21 0,08

M16 17 35 5 26 0,15

tipo D H peso (kG)

M 16 12 0,01

M 22 18 0,05

M 28 19 0,05

>chave encaixe pag. 27

>pinça avulsa ER pag. 90-91

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/mandril/acessorios-para-mandril/porca-para-porta-pinca

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/fixa%C3%A7%C3%A3o/porca-com-flange

>acabamento: oxidação negra

>dureza: 30-35HRC

>construida em aço

>norma: din6331

código

CARACTERÍSTICAS:

porca p/ porta pinças - tipo castelo
código:

na tabela abaixo

código

er11-m-nut M13x0,75

G

er16-m-nut M19x1

er20-m-nut M24x1

aplicação/relacionados:

pag. 99

pag. 69

>porca T

>kit presilhas

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/ponta-rotativa

carga max.

1000

800

>para máquinas convencionais e CNC

>Usinagens com cargas axiais médias.

>Ideal para serviços gerais de tornearia.

revenidos e com superfície retificada interna e externamente.

>corpo e cone usinados, temperados (58 ± 2 HRC),

>possui 1 rolamento de esfera blindado para proteger a ponta

porca c/ flange
código:

na tabela abaixo

A B C D E peso (kG)

35088-12

35088-14

35088-16

8466.94.90NCM

ponta rotativa p/ Tubo
código:

na tabela abaixo

código
cone 

morse
ØA B C ØD L RPM max. precisão peso (kG)

ds3*100*60° 3000 RPM

ds4*160*60º 2000 RPM

CARACTERÍSTICAS:

>mancal composto de: 3 >possui orifício para lubrificação.

>rolamentos radiais de esferas e axial de esferas. >quantidade de rolamentos: 3

contra a entrada de cavacos e outras impurezas. >Usinagens de cargas radiais, leves e médias de precisão. 

aplicação/relacionados:

>bucha de redução pag. 22

NCM 8466.20.10

CARACTERÍSTICAS:

>construíco em aço ferramenta especial

>rosca retificada

>acabamento: retíficado

aplicação/relacionados:

>mandril porta pinças haste paralela pag. 77

>jogo pinças ER pag. 69

NCM 8466.93.40
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A 19 11,3 0,005

A 28 17,5 0,01

A 34 19 0,05

A 42 20 0,14

A 50 22,5 0,2

A 63 25,5 0,3

tipo D H peso (kG)

OZ 60 30 0,3

3010 M8 10 12 6 16 22 0,1

3423m M10 12 14 7 18 22 0,1

35087-15 M12 14 16 8 22 28 0,15

35087-25 M14 16 16 8 25 28 0,15

35087-30 M16 18 20 11 28 32 0,18

>jogo pinças OZ pag. 69

NCM 8466.93.40

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/fixa%C3%A7%C3%A3o/porca-T

NCM 8466.93.40

porca p/ porta pinças - tipo A
código:

na tabela abaixo

er11-a M14x0,75

>construíco em aço ferramenta especial

>rosca retificada

>acabamento: oxidação negra

>mandril porta pinças pag. 78-79

>chave encaixe / chave gancho pag. 27-28

>pinça avulsa ER pag. 90-91

>jogo pinças ER pag. 69

>com anel escentrico p/ encaixe no canal de extração da pinça

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/mandril/acessorios-para-mandril/porca-para-porta-pinca

M48x20616

>porca c/ rolamento

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/mandril/acessorios-para-mandril/porca-para-porta-pinca

er16-nut

er20-nut

er25-nut

er32-nut

er40-nut

M22x1,5

M25x1,5

M32x1,5

M40x1,5

M50x1,5

peso (kG)HGDtipocódigo

aplicação/relacionados:

CARACTERÍSTICAS:

porca p/ porta pinças - OZ

código:

código G

>construíco em aço ferramenta especial

>rosca retificada

>acabamento: oxidação negra

>mandril porta pinças pag. 79

>chave gancho pag. 28

>pinça avulsa OZ pag. 92

>Norma: DIN508

>construida em aço

>dureza: 30-35HRC

>acabamento: oxidação negra

aplicação/relacionados:

>porca c/ flange pag. 98

>kit presilhas pag. 69

NCM 8466.94.90

Fcódigo

na tabela abaixo

aplicação/relacionados:

CARACTERÍSTICAS:

na tabela abaixo

er11 / er16 / er20

porca T

código:

A B C D E peso (kG)

CARACTERÍSTICAS:

er25 / er32 / er40
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BSP

*.* 0,15

*.* 0,15

*.* 0,15

1/16" 0,25

1/8" 0,3

*.* 0,3

*.* 0,35

peso (kG)
capacidade

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/cossinete/porta-cossinete

código

pc-20x5

pc-20x7

pc-25x9

pc-30x11

pc-38x14

pc-45x18

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/bits-bedames/porta-bedame

facilitando o corte, saída do cavaco e maior 

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/bits-bedames/porta-bits

pb-806

pb-807

5/8" 44 1,2

3/4" 46 2,8

>acabamento: pintado, verde 

>acabamento: pintado, verde 

porta bits
código:

na tabela abaixo

código capacidade altura do suporte peso (kG)

pb-801 1/4" 25 0,3

porta cossinete
código:

na tabela abaixo

milimetros polegadas

pc-16x5 M1-M2,6 1/16-1/32"

>utilizado para giro manual de cossinetes

de rosquear metais e não ferrosos

>acabamento: cabo niquelado

>norma: DIN225

>cossinete aço rapido pag. 29

NCM 8205.59.00

NCM 8466.93.30

código

pb-850

pb-851

pb-852

pb-853

capacidade altura do suporte peso (kG)

1/2" 24 mm 0,2

5/8" 26 mm 0,2

3/4" 33 mm 0,25

7/8" 37 mm 0,3

>temperado 38-45HRC

>contruído em aço 1045

*parafuso de aperto chanfrado em grau, para melhor fixação do bedame

resistência a ferramenta

M3-M4

M4,5-M6

M7-M9

M10-M11

M12-M14

M16-M20

1/8-3/32"

3/16-1/4"

5/16"

3/8-7/16"

1/2-9/16"

5/8-3/4"

aplicação/relacionados:

CARACTERÍSTICAS:

aplicação/relacionados:

CARACTERÍSTICAS:

porta bedame
código:

na tabela abaixo

CARACTERÍSTICAS:

>para cortes centrais e faceadores

>indicado p/ tornos e plainas

>inclinação de 5º do canal, que possibilita:

*dando angulo corte rápido e positivo, 

aplicação/relacionados:

>bedame aço rápido 12% cobalto pag. 16

pb-802 5/16" 25 0,5

pb-803 3/8" 32 0,6

pb-805 1/2" 37 0,8

>indicado p/ tornos e plainas

>inclinação de 5º do canal, que possibilita:

*dando angulo corte rápido e positivo, 

facilitando o corte, saída do cavaco e maior 

resistência a ferramenta

*parafuso de aperto chanfrado em grau, para melhor fixação do bits

>contruído em aço 1045

>temperado 38-45HRC

>bits aço rápido 12% cobalto pag. 16

NCM 8466.93.30
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largura altura compr.

16 16 127 0,25

16 16 127 0,25

largura altura compr.

16 26 135 0,5

16 26 135 0,2

largura altura compr.

19 24 175 0,75

19 24 175 0,75

largura altura compr.

16 16 174 0,3

16 16 174 0,3

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/recartilha/porta-recartilha

na tabela abaixo
porta recartilha triplo

código:

código
medidas do suporte

peso (kG)
Ø recartilha

pr-911 5/8"

pr-912 3/4"

CARACTERÍSTICAS:

>indicado p/ recartilhamento cruzado, c/ varias opções de passos

>possui cabeça giratória p/ uso 3 tipos de recartilha s/ necessidade de troca

>acompanha 01 jogo de recartilhas passos: 0,8 - 1,2 - 1,5 mm

>acabamento: pintado, verde 

aplicação/relacionados:

>recartilhas pag. 103-104

NCM 8466.93.30

link loja virtual:

NCM 8466.93.30

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/recartilha/porta-recartilha

peso (kG)
medidas do suporte

>acompanha 01 recartilha passo 1,20 mm (01 reta e 01 inclinada)

porta recartilha duplo
código:

na tabela abaixo

código
medidas do suporte

peso (kG)
Ø recartilha

pr-905 5/8"

pr-906 3/4"

CARACTERÍSTICAS:

>indicado p/ recartilhamento cruzado

>acompanha 02 recartilha passo 1,20 mm (01 direita e 01 esquerda)

>acabamento: pintado, verde 

aplicação/relacionados:

>recartilhas pag. 103-104

NCM 8466.93.30

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/recartilha/porta-recartilha

>possui cabeça móvel que ajusta por si só ao trabalho

porta recartilha simples
código:

na tabela abaixo

código
Ø recartilha

pr-901 5/8"

pr-902 3/4"

CARACTERÍSTICAS:

>indicado p/ recartilhamento reto ou inclinado simples

>acabamento: pintado, verde 

aplicação/relacionados:

>recartilhas

http://www.orionferramentas.com/recartilha/porta-recartilha

porta recartilha interno
código:

na tabela abaixo

código
medidas do suporte

peso (kG)
Ø recartilha

pr-903 5/8"

pr-904 3/4"

CARACTERÍSTICAS:

>indicado p/ recartilhamento interno

>acompanha 01 recartilha reta passo 1,20 mm

aplicação/relacionados:

>recartilhas pag. 103-104

NCM 8466.93.30

pag. 103-104
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bp-439 3 x 4 24,1 31,3 48 243 139,5 1,5

380 mm 0,51

380 mm 0,98

450 mm 0,61

370 mm 0,51

450 mm 0,98

vgc-3775-b 750 mm fresadora ISO30

vgc-4585-b 850 mm fresadora ISO30

CARACTERÍSTICAS:

>para proteção de barramentos verticais

>proteção emborrachada

NCM 4016.10.90

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/para-fresadora/protecao-para-barramentos

na tabela abaixo

z-s-50mm

na tabela abaixo

na tabela abaixo

largura peso (kG)

CARACTERÍSTICAS:

>para proteção de barramentos transversais

>proteção emborrachada

NCM 4016.10.90

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/para-fresadora/protecao-para-barramentos

código

vgc-3833-f

vgc-3860-f

vgc-4550-f

expansão

500 mm

600 mm

330 mm

aplicação

fresadora ISO30

*.*

fresadora ISO30

proteção lisa p/ barramentos
código:

código largura comprimento aplicação peso (kG)

>Temperada e retificada interna e externamente.

>Acessório utilizado na adaptação de ferramentas com cone

morse menor ou igual, prolongando o alcance da ferramenta.

>Próprios para furos longos.

aplicação/relacionados:

>broca haste cônica pag. 19

NCM 8466.93.30

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/acessorios-para-torno/bucha-de-reducao

peso (kG)código
CM ext.x 

CM int.
ØD1 ØD2 ØDP L1 L2

>bucha redução pag. 21

CARACTERÍSTICAS:

proteção sanfonada p/ barramentos
código:

presseter de altura 50mm-c/ relógio-base magnética
código:

CARACTERÍSTICAS:

aplicação/relacionados:

>sensor de localização pag. 106-107

NCM 9031.80.99

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/mandril/acessorios-para-mandril/presseter

>exatidão: 0,015 mm

>graduação: 0,01 mm

>curso: 2 mm

>acompanha barra p/ ajuste zero

>com base magnética

>altura: 50 mm

prolongamento cone morse
código:
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5/8" 0,5 7/32" 5/16"

5/8" 0,8 7/32" 5/16"

5/8" 1,0 7/32" 5/16"

3/4" 0,5 1/4" 5/16"

3/4" 0,8 1/4" 5/16"

3/4" 1,0 1/4" 5/16"

3/4" 1,2 1/4" 5/16"

3/4" 1,5 1/4" 5/16"

3/4" 2,0 1/4" 5/16"

>construída em aço VND

aplicação/relacionados:

>porta recartilhas pag. 101

NCM 8466.93.30

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/recartilha/recartilha-avulsa/recartilha-reta

>Indicada para usinagens em aço baixo e médio carbono.

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/afiadora-de-ferramentas

aplicação/relacionados:

>afiadora de brocas

recartilha avulsa em VND - reta
código:

na tabela abaixo

código peso (kG)larguraØ furopassoØ recart.

rr-924-a

rr-924

rr-925

rr-926

rr-925-a

rr-926-a

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

CARACTERÍSTICAS:

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/puncao-de-marcacao-letras-e-numeros/letras

60.0014 3 mm 0,3

letras - cx c/ 27 peças

rebolo para afiadora de brocas 39064-02
código:

39064-01-051

pag. 13

CARACTERÍSTICAS:

>rebolo diamantado para afição / reafiação

>afia brocas em HSS e metal duro

NCM 8460.39.00

rr-921-a 0,01

rr-921 0,01

rr-922-a 0,01

código tipo tamanho peso (kG)

60.0015 4 mm 0,4

60.0016 5 mm 0,5

60.0017 6 mm 0,6

60.0018 8 mm 0,7

60.0019 10 mm 0,8

CARACTERÍSTICAS:

>indicado p/ marcação em aço, couro, plástico e outros

>construído em material: aço din 17200-50crv4

>acabamento: fosfatizado

NCM 8207.30.00

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/puncao-de-marcacao-letras-e-numeros/numeros

0,45

0,15

peso (kG)tamanhotipo

3 mm

10 mm

60.0005 4 mm 0,2

60.0006 5 mm 0,25

60.0007 6 mm 0,3

60.0008 8 mm 0,4

numeros - cx c/ 09 

peças

>acabamento: fosfatizado

punção de marcação - letras (alfabeto)
código:

na tabela abaixo

punção de marcação - numeros
código:

na tabela abaixo

código

60.0004

60.0009

CARACTERÍSTICAS:

>indicado p/ marcação em aço, couro, plástico e outros

>construído em material: aço din 17200-50crv4

NCM 8207.30.00
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5/8" 0,5 7/32" 5/16"

5/8" 1,0 7/32" 5/16"

5/8" 1,5 7/32" 5/16"

3/4" 1,0 1/4" 5/16"

3/4" 1,2 1/4" 5/16"

3/4" 1,5 1/4" 5/16"

3/4" 2,0 1/4" 5/16"

5/8" 1,0 7/32" 5/16"

5/8" 1,5 7/32" 5/16"

3/4" 1,0 1/4" 5/16"

3/4" 1,2 1/4" 5/16"

3/4" 1,5 1/4" 5/16"

3/4" 2,0 1/4" 5/16"

5/8" 1,0 7/32" 5/16"

5/8" 1,2 7/32" 5/16"

5/8" 1,5 7/32" 5/16"

3/4" 0,8 1/4" 5/16"

3/4" 1,0 1/4" 5/16"

3/4" 1,2 1/4" 5/16"

3/4" 1,5 1/4" 5/16"

3/4" 2,0 1/4" 5/16"

recartilha avulsa em VND - direita
código:

código Ø recart. passo Ø furo largura peso (kG)

rd-935-a 0,015

rd-935

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/recartilha/recartilha-avulsa/recartilha-direita

rc-952 0,01

rc-954 0,015

na tabela abaixo

na tabela abaixo

na tabela abaixo

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/recartilha/recartilha-avulsa/recartilha-direita

recartilha avulsa em VND - cruzada
código:

código Ø recart. passo Ø furo largura peso (kG)

rc-952-a 0,01

rc-953 0,01

rc-955-a 0,015

rc-955 0,015

rc-956 0,015

rc-956-a 0,015

CARACTERÍSTICAS:

>Indicada para usinagens em aço baixo e médio carbono.

>construída em aço VND

>ângulo de inclinação 30º

aplicação/relacionados:

>porta recartilhas pag. 101

NCM 8466.93.30

link loja virtual:

rd-931-a 0,01

rd-932-a 0,01

rd-933 0,01

recartilha avulsa em VND - esquerda
código:

código Ø recart. passo Ø furo largura peso (kG)

re-942-a 0,01

re-943 0,01

re-945a 0,015

re-945 0,015

re-946 0,015

re-946-a 0,015

CARACTERÍSTICAS:

>Indicada para usinagens em aço baixo e médio carbono.

>construída em aço VND

>ângulo de inclinação 30º

aplicação/relacionados:

>porta recartilhas pag. 101

NCM 8466.93.30

http://www.orionferramentas.com/recartilha/recartilha-avulsa/recartilha-direita

0,015

rd-936 0,015

rd-936-a 0,015

CARACTERÍSTICAS:

>Indicada para usinagens em aço baixo e médio carbono.

>construída em aço VND

>ângulo de inclinação 30º

aplicação/relacionados:

>porta recartilhas pag. 101

NCM 8466.93.30
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0,8 32 0,01 m. duro +/-0,01 0,25

0,8 40 0,01 m. duro +/-0,01 0,25

0-10 58 0,01 c/ orelha +/-0,015 0,25

0-10 58 0,01 c/ orelha +/-0,015 0,25

60 mm 0,03

>Caixa monobloco

>acompanha Duas hastes para fixação

(tipo rabo de andorinha) Ø6mm e Ø8mm

NCM 9031.80.99

relógio apalpador
código:

na tabela abaixo

CARACTERÍSTICAS:

>Fabricados com peças metálicas,

>resistentes a pequenos impactos

>Mecanismo interno montado sobre mancais de rubi

>Ponta de contato com esfera de Ø2mm

>Aro de alumínio recartilhado anodizado

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/relogios/relogio-comparador

retificador de rebolos
código:

na tabela abaixo

código
compr. 

haste
peso(KG)

210.002

CARACTERÍSTICAS:

>indicados para rebolos ate 6"

>haste cilindrica em aço

>acabamento pintado, dourado

NCM 8207.90.00

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/outros-acess%C3%B3rios

Ø hastediamante

1/2"0,3 quilates

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/relogios/relogio-apalpador

121.340

121.342

peso(KG)exatidãopontagraduaç.Ø mostr.cursocódigo

aplicação/relacionados:

>base magnética comum

>base magnética articulada

relógio comparador
código:

na tabela abaixo

código curso Ø mostr. graduaç.
tampa 

traseira
exatidão peso(KG)

121.304-basic

506.700

CARACTERÍSTICAS:

>Caixa metálica com acabamento cromado fosco,

com alta resistência a impactos

>Aro de alumínio recartilhado anodizado

>Ponta de contato esférica Ø2,5mm em aço temperado

>Mecanismo de funcionamento super resistente, fabricado

com peças metálicas

>Engrenagens montadas sobre mancais de rubi

>Canhão com Ø8mm (exceto modelo 121.324 com Ø10mm)

aplicação/relacionados:

>base magnética comum

>base magnética articulada

NCM 9031.80.99

riscador tipo caneta
código:

código

10-177-003

CARACTERÍSTICAS:

>ponta metal duro regulavel

>indicados para risco em chapas, metais em geral

NCM 9017.20.00

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/outros-acess%C3%B3rios

0,05

peso(KG)

metal duro

ponta

na tabela abaixo

pag. 15

pag. 15
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l D

11 mm 10 mm

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/saca-bucha

nº peso(KG)

4 0,35

sb-652 3 0,15

aplicação/relacionados:

>bucha de redução pag. 22

>haste conica p/ mandril pag. 49

saca parafusos
código:

na tabela abaixo

960.001 0,35

>indicado p/ sacar parafusos em mm e polegadas

>construído em aço de alta resistencia

> apresentação: estojo plástico

aplicação/relacionados:

>vira macho desandador pag. 118

NCM 7318.16.00

saca bucha
código:

na tabela abaixo

código

sb-653

CARACTERÍSTICAS:

>para sacar haste conicas cone morse

>indicados p/ contra pontas de torno, mandril redução cone morse

e outras aplicações

NCM 8466.93.40

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/sensor-de-localizacao-centralizador-de-arestas

>luz vermelha p/ identificação visual

>c/ bepper sonoro

>infra-vermelho

medidas e dimensões

sensor de localização vps-201
código:

sme-610

CARACTERÍSTICAS:

>resistente a líquido refrigerante

>tolerância: 0,003 mm

NCM 8466.93.40

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/sensor-de-localizacao-centralizador-de-arestas

medidas e dimensões

peso(kg) 0,32

d1 L peso(kg)

0,0364 mm6 mm

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/acessorios/outros-acess%C3%B3rios

peso(KG)
capacidade 

(polegadas)
capacidade (mm)código

3 a 25mm 1/8" a 1"

CARACTERÍSTICAS:

sensor de localização c/ beeper
código:

ht-004110

CARACTERÍSTICAS:

>bateria inclusa

>resistente a líquido refrigerante

>tolerância: 0,005 mm

NCM 8466.93.40
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l D

10 mm 10 mm

l D

10 mm 10 mm

peso(KG)

01pç-

0,5mm
0,35130.556 10-18 100 mm

sensor de localização vps-301
código:

qbq-0

medidas e dimensões

d1 L peso(kg)

10 mm 82,5 mm 0,03

CARACTERÍSTICAS:

>resistente a líquido refrigerante

>tolerância: 0,003 mm

NCM 8466.93.40

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/sensor-de-localizacao-centralizador-de-arestas

sensor de localização vps-302
código:

qbq-00a

medidas e dimensões

d1 L peso(kg)

4 mm 89 mm 0,03

CARACTERÍSTICAS:

>resistente a líquido refrigerante

>tolerância: 0,003 mm

NCM 8466.93.40

3,5
5pçs(250-270/270-290/290-

310/310-330 e 330-350mm)

5pçs(160-180/180-200/200-

220/220-240 e 240-250mm)

5pçs(50-62/62-74/74-86/86-98 e 

98-110mm)

5pçs(35-40/40-45/45-50/50-55 e 

55-60mm)

9pçs(18-20-22-24-26-28-30-32 e 

34mm)

9pçs(10-11-12-13-14-15-16-17 e 

18mm)

9pçs(6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-

10mm)

125 mm
2pç-

0,5/1mm
0,45

130.568 160-250 400 mm *.* 2,2

150 mm *.* 0,55

150 mm *.* 0,75

130.558 18-35

130.560 35-60

130.562 50-160

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/sensor-de-localizacao-centralizador-de-arestas

súbito (comparador de diâmetro interno)
código:

na tabela abaixo

código capac.
prof. 

Medição
espaç.batentes

>Protetor plástico para o relógio comparador

130.554 6-10 40 mm *.* 0,35

>extensão de 60 mm p/ 130.562 e de 100mm p/510.006

>acompanha Relógio comparador analógico, c/ marcadores de tolerância e trava do aro

de rosca e regulagem por espaçadores (para modelos de 10-35mm)

>Batentes intercambiáveis com fixação através

9031.80.99NCM

>Para medição e comparação de diâmetros internos e ovalização

CARACTERÍSTICAS:

510.006 250-450 400 mm *.*

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/subito-comparador-de-diametro-interno

>Exatidão de ± 0,010mm (graduação de 0,01mm) e de ± 0,005mm (graduação de 0,001mm)

>Com protetor termoisolante

(exceto para a capacidade de 6-10mm, em aço temperado)

>Pontas de contato esféricas em metal duro

>Guia para ajuste radial da posição de medição

>Batentes intercambiáveis com regulagem através de rosca (p/ modelos de 35-450mm)
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suporte intercambiável externo
código:

na tabela abaixo

código bitola

inserto(s)

ckjnL-2020-k16 20x20 mm

CARACTERÍSTICAS:

>construído em aço ferramenta

NCM 8466.10.00

comprimento

125 mm

mola

grampo

paraf. Grampo

rebite

calço

peso(kg)

0,35

pag. 6L170.5.851

pag. 53knux-160405-L11 

Acessórios:

pag. 11

pag. 10

pag. 8

pag. 9170.5-848

170.5-825

170.5-865

174.1-866

>acabamento: níquel quimico

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>angulo ataque: 93°

>sentido: esquerdo

código bitola comprimento peso(kg)

ckjnR-2525-m16 25x25 mm 150 mm 0,45

inserto(s) knux-160405-R11 pag. 54

Acessórios:

calço R170.5.851 pag. 6

rebite 174.1-866 pag. 11

paraf. Grampo 170.5-865 pag. 10

grampo 170.5-824 pag. 8

mola 170.5-848 pag. 9

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: direito

>angulo ataque: 93°

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

bitola comprimento peso(kg)

ctgpR-2020-k16 20x20 mm 125 mm 0,35

tpmr-160304/08

Acessórios:

calço 175.2-850 *.*

rebite 174.1-865 pag. 11

conj.Grampo+paraf 174.9.832-2 pag. 8

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: direito

>angulo ataque: 90°

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/suporte-intercambiavel/suporte-de-torno-externo

tpun-160304/08
inserto(s)

código bitola comprimento peso(kg)

mtenN-2525-m16 25x25 mm 150 mm 0,45

inserto(s)

tnma-160404/08

pag. 58

Acessórios:

calço 170.3-852 pag. 7

pino 5313.021-01 pag. 11

conj.Grampo+paraf 170.38.820-1 pag. 7

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: neutro

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/suporte-intercambiavel/suporte-de-torno-externo

mtenN-2020-k16 20x20 mm 125 mm 0,35

tnmg-160404/08

tnmg-160404-R/08-R

paraf. Pino 3212.010.206 pag. 10

*.*

pag. 60

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/suporte-intercambiavel/suporte-de-torno-externo

ckjnR-2020-k16 20x20 mm 125 mm 0,35

código
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suporte intercambiável externo
código:

na tabela abaixo

código bitola comprimento peso(kg)

mtjnL-2020-k16 20x20 mm 125 mm 0,35

mtjnL-2525-m16 25x25 mm 150 mm 0,45

inserto(s)

tnma-160404/08

pag. 58tnmg-160404/08

tnmg-160404-L/08-L

Acessórios:

calço 170.3-852 pag. 7

pino 5313.021-01 pag. 11

paraf. Pino 3212.010.206 pag. 10

conj.Grampo+paraf 170.38.820-1 pag. 7

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: esquerdo

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/suporte-intercambiavel/suporte-de-torno-externo

código bitola comprimento peso(kg)

mtjnR-2020-k16 20x20 mm 125 mm 0,35

mtjnR-2525-m16 25x25 mm 150 mm 0,45

inserto(s)

tnma-160404/08

pag. 58tnmg-160404/08

tnmg-160404-R/08-R

Acessórios:

calço 170.3-852 pag. 7

pino 5313.021-01 pag. 11

paraf. Pino 3212.010.206 pag. 10

conj.Grampo+paraf 170.38.820-1 pag. 7

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: direito

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

conj.Grampo+paraf MC-12 *.*

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: direito

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

código bitola comprimento peso(kg)

mtjnR-2525-m22 25x25 mm 150 mm 0,45

inserto(s) tnmg-220404/08 pag. 59

Acessórios:

calço 170.3-855 pag. 7

pino 181.38-840 pag. 11

paraf. Pino 3212.010.255 pag. 10

conj.Grampo+paraf 170.38.821-1 pag. 7

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: direito

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/suporte-intercambiavel/suporte-de-torno-externo

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/suporte-intercambiavel/suporte-de-torno-externo

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/suporte-intercambiavel/suporte-de-torno-externo

código bitola comprimento peso(kg)

mvjnR-2020-k16 20x20 mm 125 mm 0,35

inserto(s) vnmg-160404/08 *.*

Acessórios:

calço MVN-322 *.*

pino MN-34L *.*

paraf. Pino S-510 *.*
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código bitola comprimento peso(kg)

mwlnL-2020-k06 20x20 mm 125 mm 0,35

mwlnL-2525-m06 25x25 mm 150 mm 0,45

inserto(s) wnmg-060404/08 pag. 60-61

Acessórios:

calço 5322.331-06 pag. 7

pino 5313.021-01 pag. 11

paraf. Pino 3212.010.206 pag. 10

mola 5561.001-44 pag. 9

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: esquerdo

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

suporte intercambiável externo
código:

na tabela abaixo

paraf. Grampo 5512.084-01 pag. 10

grampo 5431.125-01 pag. 8

código bitola comprimento peso(kg)

mwlnL-2020-k08 20x20 mm 125 mm 0,35

mwlnL-2525-m08 25x25 mm 150 mm 0,45

inserto(s) wnmg-080404/08 pag. 61

Acessórios:

calço 5322.331-07 pag. 7

pino 5313.022-03 pag. 11

paraf. Pino 3212.010.255 pag. 10

paraf. Grampo 5512.084-02 pag. 10

grampo 5431.125-02 pag. 8

mola 5561.001-48 pag. 9

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: esquerdo

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

código bitola comprimento peso(kg)

mwlnR-2020-k06 20x20 mm 125 mm 0,35

mwlnR-2525-m06 25x25 mm 150 mm 0,45

inserto(s) wnmg-060404/08 pag. 60-61

Acessórios:

calço 5322.331-06 pag. 7

pino 5313.021-01 pag. 11

paraf. Pino 3212.010.206 pag. 10

paraf. Grampo 5512.084-01 pag. 10

grampo 5431.125-01 pag. 8

mola 5561.001-44 pag. 9

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: direito

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

código bitola comprimento peso(kg)

mwlnR-2020-k08 20x20 mm 125 mm 0,35

mwlnR-2525-m08 25x25 mm 150 mm 0,45

inserto(s) wnmg-080404/08 pag. 61

Acessórios:

calço 5322.331-07 pag. 7

pino 5313.022-03 pag. 11

paraf. Pino 3212.010.255 pag. 10

paraf. Grampo 5512.084-02 pag. 10

grampo 5431.125-02 pag. 8

mola 5561.001-48 pag. 9

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: direito

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/suporte-intercambiavel/suporte-de-torno-externo
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link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/suporte-intercambiavel/suporte-de-torno-externo

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/suporte-intercambiavel/suporte-de-torno-externo

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

na tabela abaixo

código bitola comprimento peso(kg)

pclnR-2525-m12 25x25 mm 150 mm 0,45

inserto(s) cnmg-120404/08 pag. 52

Acessórios:

calço 171.31-850 pag. 6

alavanca 174.3-841 pag. 5

rebite 174.3-861 pag. 12

paraf. Alavanca 174.3-821 pag. 9

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: direito

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

suporte intercambiável externo
código:

código bitola comprimento peso(kg)

pclnL-2020-k12 20x20 mm 125 mm 0,35

inserto(s) cnmg-120404/08 pag. 52

Acessórios:

calço 171.31-850 pag. 6

alavanca 174.3-841 pag. 5

rebite 174.3-861 pag. 12

paraf. Alavanca 174.3-821 pag. 9

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: esquerdo

>construído em aço ferramenta

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/suporte-intercambiavel/suporte-de-torno-externo

pclnR-2020-k12 20x20 mm 125 mm 0,35

código bitola comprimento peso(kg)

pdjnL-2020-k15 20x20 mm 125 mm 0,35

inserto(s) dnmg-150604/08 pag. 53

Acessórios:

calço 171.35-850 pag. 6

alavanca 174.3-847 pag. 5

rebite 174.3-861 pag. 12

paraf. Alavanca 174.3-830 pag. 9

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: esquerdo

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/suporte-intercambiavel/suporte-de-torno-externo

código bitola comprimento peso(kg)

pdjnR-2525-m15 25x25 mm 150 mm 0,45

inserto(s) dnmg-150604/08 pag. 53

Acessórios:

calço 171.35-850 pag. 6

alavanca 174.3-847 pag. 5

rebite 174.3-861 pag. 12

paraf. Alavanca 174.3-830 pag. 9

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: esquerdo

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

pdjnR-2020-k15 20x20 mm 125 mm 0,35
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link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/suporte-intercambiavel/suporte-de-torno-externo

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/suporte-intercambiavel/suporte-de-torno-externo

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/suporte-intercambiavel/suporte-de-torno-externo

na tabela abaixo

código bitola comprimento peso(kg)

svjbR-2020-k16 20x20 mm 125 mm 0,35

svjbR-2525-m16 25x25 mm 150 mm 0,45

inserto(s) vbmt-160404/08 pag. 60

Acessórios:

calço 5322.270-01 pag. 7

paraf. Torx 35l12a5415 pag. 89

chave torx t15 pag. 28

paraf. Calço 5512.090-01 pag. 10

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: direito

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

código bitola comprimento peso(kg)

sdjcR-2020-k11 20x20 mm 125 mm 0,35

sdjcR-2525-m11 25x25 mm 150 mm 0,45

inserto(s) dcmt-11t304/08 pag. 52-53

Acessórios:

calço 5322.263-01 pag. 6

paraf. Torx 35l12a5415 pag. 89

chave torx t15 pag. 28

paraf. Calço 5512.090-01 pag. 10

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: direito

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

suporte intercambiável externo
código:

código bitola comprimento peso(kg)

sclcR-2020-k09 20x20 mm 125 mm 0,35

inserto(s) ccmt-09t304/08 pag. 51

Acessórios:

calço 5322.232-01 *.*

paraf. Torx 35l12a5415 pag. 89

chave torx t15 pag. 28

paraf. Calço 5512.090-01 pag. 10

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: direito

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/suporte-intercambiavel/suporte-de-torno-externo

código bitola comprimento peso(kg)

pssnR-2020-k12 20x20 mm 125 mm 0,35

inserto(s) snmg-120404/08 pag. 56

Acessórios:

calço 174.3-851 pag. 7

alavanca 174.3-841 pag. 5

rebite 174.3-861 pag. 12

paraf. Alavanca 174.3-821 pag. 9

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: direito

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00
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link loja virtual:

código Ø suporte comprimento peso(kg)

s20s-sducR-11 20 mm 250 mm 0,45

inserto(s) dcmt-11t304/08 pag. 52-53

paraf. Torx 35l12a5415 pag. 89

chave torx t15 pag. 28

>sentido: direito

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

CARACTERÍSTICAS:

Acessórios:

código Ø suporte comprimento peso(kg)

s12m-stfcL-11 12 mm 150 mm 0,3

s16r-stfcL-11 16 mm 200 mm 0,35

inserto(s) tcmt-110204 pag. 57

Acessórios:

paraf. Torx 25l61-a3608 pag. 89

chave torx t08 pag. 28

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: esquerdo

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

http://www.orionferramentas.com/suporte-intercambiavel/suporte-de-torno-interno

s10k-sclcR-06 10 mm 125 mm 0,25

s12m-sclcR-06 12 mm 150 mm 0,3

código Ø suporte comprimento peso(kg)

s10k-stfcR-09 10 mm 125 mm 0,25

s12m-stfcR-09 12 mm 150 mm 0,3

inserto(s) tcmt-090204 pag. 57

Acessórios:

paraf. Torx 22l50-a3007 pag. 89

chave torx t07 pag. 28

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: direito

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

código Ø suporte comprimento peso(kg)

s20s-pclnR-12 20 mm 250 mm 0,45

inserto(s) cnmg-120404/08 pag. 52

alavanca  438.3.841-1 pag. 6

paraf. Alavanca  438.3-832 *.*

>sentido: direito

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

CARACTERÍSTICAS:

Acessórios:

suporte intercambiável interno
código:

código Ø suporte comprimento peso(kg)

s08k-sclcR-06 08 mm 125 mm 0,2

inserto(s) ccmt-060204 pag. 51

Acessórios:

paraf. Torx 25l61-a3608 pag. 89

chave torx t08 pag. 28

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: direito

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

na tabela abaixo
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link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/suporte-intercambiavel/suporte-de-torno-interno

inserto(s)

tnma-160404/08

tnmg-160404/08 pag. 58

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/suporte-intercambiavel/suporte-de-torno-interno

na tabela abaixo

código Ø suporte comprimento peso(kg)

s40v-ptfnR-16 40 mm 400 mm 2,8

inserto(s)

tnma-160404/08

pag. 58tnmg-160404/08

tnmg-160404-R/08-R

Acessórios:

pino 5313.022-02

paraf. Pino 5512.031-01

calço 170.3-852 (p/ sup. Ø32 e 40)

s20s-ptfnR-16

código Ø suporte comprimento peso(kg)

s20s-ptfnL-16 20 mm 250 mm 0,45

tnmg-160404-R/08-R

Acessórios:

pino 5313.022-02

paraf. Pino 5512.031-01

conj.Grampo+paraf 181.38.824-1 pag. 8

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: esquerdo

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/suporte-intercambiavel/suporte-de-torno-interno

suporte intercambiável interno
código:

código Ø suporte comprimento peso(kg)

s20s-ctfpR-16 20 mm 250 mm 0,45

inserto(s) tpmr-160304/08 pag. 60

conj.Grampo+paraf 174.9.832-2 pag. 8

>sentido: direito

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

Acessórios:

CARACTERÍSTICAS:

20 mm 250 mm 0,45

s25t-ptfnR-16 25 mm 300 mm 0,65

conj.Grampo+paraf 181.38.824-1 pag. 8

s32u-ptfnR-16 32 mm 350 mm 1,2

pag. 7

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: direito

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

pag. 11

pag. 11

código Ø suporte comprimento peso(kg)

s10k-stfcR-11 10 mm 125 mm 0,25

s12m-stfcR-11 12 mm 150 mm 0,3

inserto(s) tcmt-110204 pag. 57

Acessórios:

paraf. Torx 25l61-a3608 pag. 89

chave torx t08 pag. 28

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: direito

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

s16r-stfcR-11 16 mm 200 mm 0,35

s20s-stfcR-11 20 mm 250 mm 0,45
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T-MAX peso(kg)

16 mm 0,35

T-MAX peso(kg)

16 mm 0,35

18 mm 0,45

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: direito

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

suporte p/ canal - externo
código:

código bitola comprimento

mgehR-2020-3t18 20x20 mm 125 mm

inserto(s) mgmn-300-g pag. 53

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: direito

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

mgehR-2525-3t18 25x25 mm 150 mm

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/suporte-intercambiavel/suporte-para-corte-e-canal

na tabela abaixo

8466.10.00

5313.022-03 pag. 11

paraf. Pino 3212.010.255

paraf. Grampo  5512.084-02

grampo 5431.125-02 pag. 8

mola 5561.001-48 pag. 9

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: direito

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

125 mm

inserto(s) mgmn-200-g pag. 53

código bitola comprimento

mgehR-2020-2t16 20x20 mm

s32u-mwlnR-08 32 mm 350 mm 1,2

inserto(s) wnmg-080404/08 pag. 61

Acessórios:

pino

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/suporte-intercambiavel/suporte-de-torno-interno

código Ø suporte comprimento peso(kg)

s16r-pwlnR-06 16 mm 200 mm 0,35

inserto(s) wnmg-060404/08 pag. 60-61

Acessórios:

alavanca 5432-015-011 pag. 6

paraf. Alavanca 438.3-830 pag. 9

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: direito

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM

pag. 11

pag. 10

suporte intercambiável interno
código:

na tabela abaixo

s25t-mwlnR-08 25 mm 300 mm 0,65

paraf. Pino 5512.031-01

paraf. Grampo  5512.084-01 pag. 10

código Ø suporte comprimento peso(kg)

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: direito

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

s20s-mwlnR-06 20 mm 250 mm 0,45

pino 5313.022-02

código Ø suporte comprimento peso(kg)

inserto(s) wnmg-060404/08 pag. 60-61

Acessórios:

grampo 5431.125-01 pag. 8

mola 5561.001-44 pag. 9
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150 mm 25,6 mm 6,5 mm 0,45

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/suporte-intercambiavel/suporte-de-torno-para-rosca

150 mm 0,45

pag. 28

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: direito

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

R166.ofg-2525-16 25x25 mm

código bitola comprimento peso(kg)

R166.ofg-2525-22 25x25 mm 150 mm 0,45

inserto(s)
22-er-n-55

pag. 56
22-er-n-60

Acessórios:

calço 5322.365-11a pag. 7

paraf. Calço 5512.090-03 pag. 9

paraf. Torx 40l11-b5715 pag. 89

chave torx t15 pag. 28

na tabela abaixo

código bitola comprimento peso(kg)

L166.ofg-2020-16 20x20 mm 125 mm 0,35

Acessórios:

chave torx t15 pag. 28

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: esquerdo

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

código bitola comprimento peso(kg)

R166.ofg-2020-16 20x20 mm 125 mm 0,35

inserto(s)
16-er-ag-55

pag. 55
16-er-ag-60

Acessórios:

calço 5322.361.11a pag. 6

paraf. Calço 5512.090-01 pag. 10

paraf. Torx 35l12a5415 pag. 89

chave torx t15

pag. 89

inserto(s)
16-el-ag-55

pag. 55
16-el-ag-60

calço 5322.361-11b *.*

paraf. Calço 5512.090-01 pag. 10

paraf. Torx 35l12a5415

suporte p/ canal - interno
código:

na tabela abaixo

mgivR-2520-3 20 mm

inserto(s) mgmn-300-g pag. 53

>sentido: direito

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

peso(kg)T-MAXØ suportecódigo compr. Ø min.

CARACTERÍSTICAS:

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/suporte-intercambiavel/suporte-para-corte-e-canal

suporte p/ corte - externo
código:

na tabela abaixo

inserto(s) fx2.2-n010m1 pag. 54

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: direito

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

NCM 8466.10.00

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/suporte-intercambiavel/suporte-para-corte-e-canal

código bitola comprimento

xlceR-2020-k22 20x20 mm 125 mm 0,35

peso(kg)

suporte p/ rosca - externo
código:
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200 mm 20 mm

250 mm 25 mm

300 mm 32 mm

300 mm 32 mm

350 mm 40 mm

chave torx t15 pag. 28

código Ø suporte

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/acessorios-para-instrumentos-de-medicao

>para micrometro até 100 mm

suporte p/ preparação de ferramentas bt40
código:

ld-bt40

CARACTERÍSTICAS:

>cor padrão verde

aplicação/relacionados:

>mandril porta fresa pag. 77

NCM 8466.93.40

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/mandril/acessorios-para-mandril/suporte-para%20preparacao-de-ferramentas

>mandril porta pinças pag. 78

>mandril porta barras pag. 75

>acessório extremamente útil e versátil para preparação de ferramentas

>com 2 encaixes, sendo um na horizontal e outro na vertical

>construído em aço

>encaixe: iso40, BT40

NCM 8466.10.00

compr. Ø min. peso(kg)

inserto(s)
16-el-ag-55

pag. 55

0,9peso(kg)

R166.okf-16-16 16 mm 0,35

R166.okf-20-16 20 mm 0,45

código:

na tabela abaixo

http://www.orionferramentas.com/suporte-intercambiavel/suporte-de-torno-para-roscalink loja virtual:

R166.okf-25-22 25 mm 0,65

suporte p/ micrometro
código:

300.002

CARACTERÍSTICAS:

>construido e aço leve fundido

>acabamento: pintado em cor padrão cinza

aplicação/relacionados:

>micometro externo comum pag. 82

peso(kg) 0,9

NCM 9017.90.90

R166.okf-32-22 32 mm 1,2

inserto(s)
22-el-n-55

pag. 55
22-el-n-60

Acessórios:

calço 5322.365-11b *.*

paraf. Calço 5512.090-03 pag. 9

paraf. Torx 40l11-b5715 pag. 89

chave torx t15 pag. 28

CARACTERÍSTICAS:

>sentido: direito

>construído em aço ferramenta

>tratado termicamente: 38-40 HRC

>acabamento: níquel quimico ou oxidação negra

16-el-ag-60

Acessórios:

calço 5322.361.11b *.*

paraf. Calço 5512.090-01 pag. 10

paraf. Torx 35l12a5415 pag. 89

suporte p/ rosca - interno

R166.okf-25-16 25 mm 0,65

peso(kg)Ø suportecódigo compr. Ø min.

117



BSP

27.0002 1 - 0,1

27.0004 2 1/8-3/8" 0,25

27.0005 3 1/8-1/2" 0,25

27.0006 4 1/8-3/4" 0,6

código:

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/tracador-de-altura/tracador-de-altura-comum-com-visor-otico

traçador altura c/ visor ótico
32.0001

peso(kg) 4

transferidor ângulos goniômetro-c/ lupa
código:

>Com trava de medida

>Com ajuste fino

>Exatidão de ± 5' (minutos)

>Régua de 300mm

>Dispositivo auxiliar para ângulos agudos

peso(kg) 0,9

NCM 9017.20.00

>Com lupa de aumento integrada

>Com deslocamento de 360º (4x90º) e graduação de 5' (minutos)

>Fabricado em aço inoxidável

CARACTERÍSTICAS:

NCM 9017.30.90

>Graduação de 0,02mm/.001"

>Riscador (com ponta em metal duro) e presilha do riscador

>Ajuste fino

>Parafuso de fixação da medida

>Nônio com lupa de aumento para facilitar a leitura

>Escala principal ajustável

>Base em ferro fundido pintado esmaltado

>Fabricados em aço inoxidável temperado

>castanha temperada, cabo niquelado

NCM 8205.59.00

>jogo macho manual pag. 66-69

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/machos/macho-manual/vira-macho-desandador/desandador

aplicação/relacionados:

CARACTERÍSTICAS:

600.090

na tabela abaixo

170.071

vira macho - desandador
código:

capacidade
peso (kG)

milimetros polegadas

M3-M10 1/8-3/8"

3/16-5/8"M4-M12

M5-M20 1/4-3/4"

M9-M27 3/8-1"

nºcódigo

transferidor ângulos tipo meia lua 200x100
código:

>arco (escala): 100 mm

>comprimento total da régua: 200 mm

>Fabricados em aço inoxidável

>Capacidade de 0 a 180º

>Graduação de 1º

peso(kg) 0,15

NCM 9017.20.00

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/transferidor-de-angulos

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/instrumentos-de-medicao/transferidor-de-angulos

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

118



compr.

27.0008 1 55 mm 0,1

27.0009 2 65 mm 0,13

27.0010 3 70 mm 0,15

compr.

27.0011 1 60 mm 0,15

compr.

27.0014 1 260 mm 0,2

NCM 8466.93.40

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/pincas/estojo-para-pincas

240-104 ER-32 18 0,85

240-105 ER-40 24 0,9

240-107 OZ-25 24 1,1

› acompanha caixa de papelão p/ acomosação do estojo

› Fabricados em madeira

CARACTERÍSTICAS:

código modelo pinça qtde. alojamentos peso (KG)

240-100 ER-11 13

240-101 ER-16 10 0,35

240-102 ER-20 13 0,35

240-103 ER-25 15 0,55

estojo madeira
código:

na tabela abaixo

0,2

1/8 - 5/16

M5-M10 7/32 - 3/8

M6-M12 1/4 - 1/2

vira macho tipo T  c/ catraca
código:

na tabela abaixo

vira macho tipo T 
código:

na tabela abaixo

CARACTERÍSTICAS:

>sistema de fixação por pinça ajustavel temperada

aplicação/relacionados:

>jogo macho manual pag. 66-69

NCM 8205.59.00

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/machos/macho-manual/vira-macho-desandador/tipo-t-com-catraca

vira macho tipo T  c/ catraca longo

código nº
capacidade

peso (kG)
milimetros polegadas

M3-M10 1/8 - 3/8

CARACTERÍSTICAS:

>acabamento: alto brilho

aplicação/relacionados:

>jogo macho manual pag. 66-69

NCM 8205.59.00

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/machos/macho-manual/vira-macho-desandador/tipo-t-com-catraca

>sistema de fixação por pinça ajustavel temperada

código:

na tabela abaixo

código nº
capacidade

peso (kG)
milimetros polegadas

M5-M12 7/32" a 1/2"

CARACTERÍSTICAS:

>sistema de fixação por pinça ajustavel temperada

>acabamento: alto brilho

aplicação/relacionados:

>jogo macho manual pag. 66-69

NCM 8205.59.00

link loja virtual: http://www.orionferramentas.com/machos/macho-manual/vira-macho-desandador/topo-t

código nº
capacidade

peso (kG)
milimetros polegadas

M3-M8
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Razão Social:  Tatiane Lopes Pintor Ferramentas ME

Nome Fantasia: Orion Ferramentas para Usinagem
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Tel: (19) 3935-1955 / 3835-7514 / 3835-7717
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e-mail:  vendas@orionferramentas.com
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