
Nedbase 
Boltmaker
Máquina econômica para 
fabricação de parafusos

A máquina de conformação a frio Nedbase é 
expandida com módulos integrados para laminação 
e apontamento para fabricar parafusos em uma 
única máquina.  Esse processo dinâmico garante  
uma produção de alta qualidade em altas  
velocidades. Máquina econômica com 
componentes de alta qualidade e investimento 
relativamente baixo.

Benefícios 

Espaço necessário reduzido graças ao design 
compacto e operação de uma célula
Produção consistente e longa vida útil de ferramentas 
Alta produtividade 
Manutenção amigável e descomplicada
Versatilidade do produto: adequado para uma ampla 
variedade de produtos 

Nedschroef Herentals N.V.  

Brigandsstraat 10, B-2200 Herentals | Belgium

Tel.: +32 14 257 100 | Fax: +32 14 212 936 | Email: 

info@nedschroef.be | www.nedschroefmachinery.com

Especifi cações

Modelo     

Número de matrizes  

Ø Max. do arame (mm) 600 N/mm2

Velocidade Máxima (peças/min.)  

Comprimento máximo de extração (mm) 

Bitola de rosca  

Comprimento da rosca (mm)  
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Nedmax – 
Máquina 
conformadora 
a frio 
Producción de piezas de gran
diámetro en alta velocidad

A Nexmax máquina de conformação a frio é 
adequada para produção de peças de metal de 
grandes diâmetros de 28 a 36 mm e comprimentos 
de produto de até 400 mm. Características e 
tecnologias únicas garantem alta capacidade de 
conformação e máxima disponibilidade de tempo 
de operação. Uso efi ciente de materiais através da 
unidade de alimentação linear de arame até de fi m 
de bobina, fazem da máquina um investimento de 

ótimo custo/benefício.  
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Especifi cações

Modelo   

Número de matrizes 

Ø Max. do arame (mm)  

 600 N/mm2 

Velocidade máxima (peças/min.) 

Comprimento máximo de  

extração (mm) 

X = Número de matrizes

Benefícios 

Alta velocidade de produção
Totalmente automática e amigável para o operador
Alta produtividade
Manutenção descomplicada
Ótimo custo/benefício
Versatilidade de produção, adequada para uma 
extensa gama de produtos
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