
Plainas.
 - HK 900
 - HK 1300
 - HK 1800

HK Industria e Comercio De Maquinas Para Retifica de motores.
   Hortolãndia - SP  
   Rua: Emliano Sanches N° 29.
   Fone: 3845-0620
   Email: vendas@hkmaquinas.com.br



Plaina de Cabeçotes e Blocos
   HK 900

 “Bendiga o Senhor a minha alma! Ó Senhor, meu Deus, tu és tão grandioso! 
  Estás vestido de majestade e esplendor!”

Fone:(19) 3845-0620

           (19) 98405-0203

- Designer 
- Tecnologia
- Qualidade
- Robustez
- Precisão

Display integrado

Proteção no disco

 HK 900 
- Construida 100% em ferro fundido , garantindo total rigidez e estabilidade.
- Barramento totalmente retificado, garantindo  a melhor precisão do mercado.
- Painel de comando incorporado ao cabeçote de usinagem.
- Display integrado.
- Proteção no Disco de usinagem.
- Usina Blocos e cabeçotes.- Usina Blocos e cabeçotes.
- Maior altura de usinagem 455mm.
- 5 ano de garantia de Barramento.
- Mais de 500 maquinas vendidas, melhor plaina do Mercado.

Dados Técnicos.
Curso maximo usinavel                                900mm
Altura maxima entre ferramenta e a mesa    455mm   
Largura de usinagem                                     270mm
Velocidade de corte variavel                         0~1100 Rpm
Velocidade de avanço da mesa                    0 ~900 mm/min
Comprimento util para trabalho                   2650mmComprimento util para trabalho                   2650mm
Largura util                                                     900mm
Altura                                                              1700mm
Tensão                                                            220v   
       
HK Indústria e Comercio de Maquinas para Retifica. 
    Hortolândia - SP Rua Emiliano Sanches N°29 Pq Odimar.
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Dados Técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio.

- Parcelamento direto 
  com o fabricante.

Whatsapp / Tim

48X



Acessórios sujeitos a alterações.

Acessórios opcionais

Dispositivo de fixação lateral (L)
Ferramenta de Diamante
Ferramenta de CBN
Prolongador do disco
Proteção lateral
Relógio de centragem.
Óleo de CorteÓleo de Corte

2 cavaletes universais.
4 garras de fixar.
1 suporte do fiat angular
2 ferramentas de corte.
1 relógio comparador.
1 jogo de parafuso e arruelas.

Acessórios padrão

 - Barramento em ferro fundido
com espesura de 25mm , nervurado
e com alivio de tensão (normalizado)
garantindo rigidez e robustez inquestionável!

Porque é a plaina mais vendida do Brasil? 

Detalhes que fazem a diferença!
 

  - Todas as guias (barramento) 100%
retificado com canais de lubrificação.
 - Proporcionando a usinagem dentro
 das normas de Retitude e Planicidade mais 
exigentes da industria automobilistica
 - Lubrificação automatica da mesa e fuso

 - Painel de comando incorporado ao cabeçote com painel de potencia
separado e isolado protegendo contra cavacos de usinagem , evitando queimas 
de inversores.

- Display integrado ao cabeçote, facilitanto a interface homem/maquina.

- Trava de segurança do cabeçote de usinagem.

- Proteção no disco de usinagem, evitando acidentes e mantendo o 
ambiente limpo.ambiente limpo.

- Equipamento enquadrado nas conformidades da NR12



Plaina de Cabeçotes e Blocos
   HK 1300

 “Bendiga o Senhor a minha alma! Ó Senhor, meu Deus, tu és tão grandioso! 
  Estás vestido de majestade e esplendor!”

Dados Técnicos.
Curso maximo usinavel                                1300mm
Altura maxima entre ferramenta e a mesa    650mm   
Largura de usinagem                                     270mm
Velocidade de corte variavel                         0~1100 Rpm
Velocidade de avanço da mesa                    0 ~900 mm/min
Comprimento util para trabalho                   3400mmComprimento util para trabalho                   3400mm
Largura util                                                     1000mm
Altura                                                              1800mm
Tensão                                                            220v   
       

Dados Técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Fone:(19) 3845-0620

           (19) 98405-0203

HK Indústria e Comercio de Maquinas para Retifica. 
    Hortolândia - SP Rua Emiliano Sanches N°29 Pq Odimar.
        WWW.HKMAQUINAS.COM.BR             E-mail: vendas@hkmaquinas.com.br

- Parcelamento direto 
  com o fabricante.

Whatsapp / Tim

48X

 HK 1300 
- Construida 100% em ferro fundido , garantindo total rigidez e estabilidade.
- Barramento totalmente retificado, garantindo  a melhor precisão do mercado.
- Painel de comando incorporado ao cabeçote de usinagem.
- Display integrado.
- Proteção no Disco de usinagem.
- Torre Eletrica.- Torre Eletrica.
- Curso de 1300 mm de usinagem
- Maior altura de usinagem 650mm.
- 5 ano de garantia de Barramento.
- Mais de 500 maquinas vendidas, melhor plaina do Mercado.



Acessórios sujeitos a alterações.

Acessórios opcionais

Dispositivo de fixação lateral (L)
Ferramenta de Diamante
Ferramenta de CBN
Prolongador do disco
Proteção lateral
Relógio de centragem.
Óleo de CorteÓleo de Corte

2 cavaletes universais.
4 garras de fixar.
1 suporte do fiat angular
2 ferramentas de corte.
1 relógio comparador.
1 jogo de parafuso e arruelas.

Acessórios padrão

 - Barramento em ferro fundido
com espesura de 25mm , nervurado
e com alivio de tensão (normalizado)
garantindo rigidez e robustez inquestionável!

Porque é a plaina mais vendida do Brasil? 

Detalhes que fazem a diferença!
 

  - Todas as guias (barramento) 100%
retificado com canais de lubrificação.
 - Proporcionando a usinagem dentro
 das normas de Retitude e Planicidade mais 
exigentes da industria automobilistica
 - Lubrificação automatica da mesa e fuso

 - Painel de comando incorporado ao cabeçote com painel de potencia
separado e isolado protegendo contra cavacos de usinagem , evitando queimas 
de inversores.

- Display integrado ao cabeçote, facilitanto a interface homem/maquina.

- Trava de segurança do cabeçote de usinagem.

- Proteção no disco de usinagem, evitando acidentes e mantendo o 
ambiente limpo.ambiente limpo.

- Equipamento enquadrado nas conformidades da NR12



Plaina de Cabeçotes e Blocos
   HK 1800

 “Bendiga o Senhor a minha alma! Ó Senhor, meu Deus, tu és tão grandioso! 
  Estás vestido de majestade e esplendor!”

Dados Técnicos.
Curso maximo usinavel                                1800mm
Altura maxima entre ferramenta e a mesa    650mm   
Largura de usinagem                                     270mm
Velocidade de corte variavel                         0~1100 Rpm
Velocidade de avanço da mesa                    0 ~900 mm/min
Comprimento util para trabalho                   4000mmComprimento util para trabalho                   4000mm
Largura util                                                     1000mm
Altura                                                              1800mm
Tensão                                                            220v   
       

Dados Técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Fone:(19) 3845-0620

           (19) 98405-0203

- Parcelamento direto 
  com o fabricante.

Whatsapp / Tim

48X

 HK 1800 
- Construida 100% em ferro fundido , garantindo total rigidez e estabilidade.
- Barramento totalmente retificado, garantindo  a melhor precisão do mercado.
- Painel de comando incorporado ao cabeçote de usinagem.
- Display integrado.
- Proteção no Disco de usinagem.
- Torre Eletrica.- Torre Eletrica.
- Curso de 1800 mm de usinagem
- Maior altura de usinagem 650mm.
- 5 ano de garantia de Barramento.
- Mais de 500 maquinas vendidas, melhor plaina do Mercado.



Acessórios sujeitos a alterações.

Acessórios opcionais

Dispositivo de fixação lateral (L)
Ferramenta de Diamante
Ferramenta de CBN
Prolongador do disco
Proteção lateral
Relógio de centragem.
Óleo de CorteÓleo de Corte

2 cavaletes universais.
4 garras de fixar.
1 suporte do fiat angular
2 ferramentas de corte.
1 relógio comparador.
1 jogo de parafuso e arruelas.

Acessórios padrão

- Barramento 100% Retificado !

      - Barramento Fechado
 - Proporciona a maior Robustez e estabilidade do mercado, evitanto torsôes da guias de barramento,
quando Blocos pesados e de grande porte, estiverem sendo plainado (faceado),
garantindo  precisão em blocos GRANDES /  PESADOS.

- Display integrado.
- Facil visualização do display.

Painel de comando incorporado.
 - acesso facil aos botões de comando.

- Torre elétrica.
- Aproximação rápida na peça.
- Setup cabeçote / bloco rápido.

- Proteção no Disco.
 -Evitando acidente. 
 -Mantendo o ambiente limpo.


