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INTRODUÇÃO

No passado, com a grande disponibilidade e 

o baixo preço aquisitivo, utilizava-se somente 

diamantes naturais monocristalinos (ponta única) 

para a dressagem dos rebolos com abrasivos 

convencionais, óxido de alumínio e carbureto de 

silício. 

!"#$"$%&''&($)"'$&*"'$+,-"$&$)-./01)&),$

de aquisição de pedras de bom tamanho 

e qualidade, conseqüentemente os preços 

dos diamantes naturais dispararam. Diante 

)&'$)-./01)&),'$-#%"'2&'3$&$4-*2,($,#$

Hamburg - Alemanha, começou a pesquisar a 

possibilidade de utilizar pequenas pedras de 

diamante natural, aglomeradas através de uma 

liga, que permitisse a dressagem dos rebolos, 

principalmente nos casos de menor solicitação 

geométrica. Assim, nasceram os primeiros 

diamantes conglomerados para dressagens 

paralelas. Após alguns anos de pesquisas, testes 

e aperfeiçoamentos, chegou-se ao diamante 

conglomerado IGEL (ouriço). Fig. 1

VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO 
DOS DRESSADORES 
CONGLOMERADOS:

Este dressador atendia perfeitamente rebolos 

de grande porte, porém, não os de médio porte, 

criou-se então um novo layout que passou a ser 

chamado de PRODRESS Fig. 2, assim estavam 

solucionados os problemas de dressagem de 

(,5"1"'$%&(&1,1"'$"0$),$%,(.'$%1&*"'6$#&'$

restavam as dressagens de rebolos com 

%,(.'$#&-'$/"#%1-/&)"'3$%(-*/-%&1#,*2,$*&'$

(,2-./&)"(&'$&*701&(,'6

Foi pensando nesses problemas que o Sr. 

4-18,1#$4-*2,($"(-,*2"0$'0&'$%,'90-'&'3$,$,#$

1960 desenvolveu o dressador conglomerado 

FLlESE (pastilha). Fig. 3

O Fliese permite dressagens de rebolos 

convencionais com alta precisão (só não é 

possível utilizá-Ia como diaform). 

Após o desenvolvimento dos dressadores 

conglomerados tipo IGEL, PRODRESS e 

FLlESE, o consumo de diamantes naturais 

#"*"/(-'2&1-*"'$%&(&$)(,''&7,*'$./"0$(,'2(-2"$

ao uso de diaform, bem como, pontas únicas 

para pequenos rebolos, onde é possível utilizar 

pequenas pedras, de preferência descartáveis.

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

:$ A dressagem consiste basicamente 

em devolver agressividade ao rebolo, 

eliminando os grãos gastos, bem como, os 

cavacos de material incrustados entre os 

grãos. 

:$ ;,+"1+,($&'$<"(#&'$7,"#=2(-/&'$>%,(.'?3$

bem como, as tolerâncias necessárias, 

eliminar batidas axiais e / ou radiais. 

:$ @$)(,''&7,#$-*A0-$)-(,2&#,*2,$*&$

rugosidade da peça obra, pois alterando-

se os parâmetros da dressagem (avanço 

radial e transversal), em um mesmo rebolo, 

obtem-se rugosidades diferentes.



FLIESE

B$C1-,',$=$02-1-D&)"$,#$(,2-./&)"(&'$/,*2,(1,''3$

planas, cilíndricas (Universal e angular). 

Existem duas versões de Fliese: tipo FA para 

rebolos grandes e FB para rebolos médios.

FA %&(&$(,5"1"'$/"#$)-E#,2("$$F$GHH$##$,$

1&(70(&$$F$IH$##

FB$%&(&$(,5"1"'$/"#$)-E#,2("$J$KIH$##$,$

1&(70(&$J$LMH$##

:$ Menor necessidade de troca em relação ao 

ponta única. 

:$ Menor possibilidade de quebra. 

:$ Redução do número de ferramentas em 

giro (estoque). 

:$ Não é necessária a manutenção (virar 

pontas). 

 

Cada dressador conglomerado Winter 

abrange uma gama de dimensões 

!"!#$!%&'%()*!#"+!",!-./.#"

convencionais, tanto de óxido de 

alumínio quanto carbureto de silício.



NO-'2,$0#&$<&-O&$),$'"5(,%"'-PQ"3$/"*<"(#,$#"'2(&$&$.70(&$&5&-O"3$90,$),+,$',($&*&1-'&)&$

conjuntamente com a Engenharia de Aplicação e ou Engenharia de Produto, levando-se em conta 

,O%,(-R*/-&'$%(S2-/&'3$%&(&$#,18"($),.*-PQ"$)"$2&#&*8"$&$',($02-1-D&)"6



TIPO W

Referência W X X
1

Tamanho do 
Diamante

Ex. de pedido

C@TKI4 20 LI 33 ;IHL

CUVNTN$C@T$LLI4
C@TWH4 20 LI 33 ;KLL

C@TLLI4 20 LI 33 D1001

C@TLGH4 20 LI 33 D1181

CXTKI4 10 LI 33 ;IHL

CUVNTN$CXT$LGH4
CXTWH4 10 LI 33 ;KLL

CXTLLI4 10 LI 33 D1001

CXTLGH4 10 LI 33 D1181

C!TKI4 20 10 28 ;IHL

CUVNTN$C!T$KI4
C!TWH4 20 10 28 ;KLL

C!TLLI4 20 10 28 D1001

C!TLGH4 20 10 28 D1181

C;TKI4 10 12 28 ;IHL

CUVNTN$C;T$WH4
C;TWH4 10 12 28 ;KLL

C;TLLI4 10 12 28 D1001

C;TLGH4 10 12 28 D1181

C@LYH4 20 LI 33 Agulhas

CUVNTN$CX$LYH4
CXLYH4 10 LI 33 Agulhas

C!LYH4 20 10 28 Agulhas

C;LYH4 10 12 28 Agulhas



TIPO H

Referência W X X
1

Tamanho do 
Diamante

Ex. de pedido

C@TKIZ 20 LI 33 ;IHL

CUVNTN$C@T$LLIZ
FAS90H 20 LI 33 ;KLL

C@TLLIZ 20 LI 33 D1001

C@TLGHZ 20 LI 33 D1181

CXTKIZ 10 LI 33 ;IHL

CUVNTN$CXT$LGHZ
FBS90H 10 LI 33 ;KLL

CXTLLIZ 10 LI 33 D1001

CXTLGHZ 10 LI 33 D1181

C!TKIZ 20 10 28 ;IHL

CUVNTN$C!T$KIZ
FCS90H 20 10 28 ;KLL

C!TLLIZ 20 10 28 D1001

C!TLGHZ 20 10 28 D1181

C;TKIZ 10 12 28 ;IHL

FLIESE FDS 90H
FDS90H 10 12 28 ;KLL

C;TLLIZ 10 12 28 D1001

C;TLGHZ 10 12 28 D1181



Grana do 
rebolo

Tamanho do
diamante

Referência
Winter

Largura do 
contato B

D

120 - 180 ;IHL KI !&6$H6IH

80 - 120 ;KLL 90 !&6$H6KH

IG$[$YH D1001 LLI Ca. 1.00

\]$[$IG D1181 LGH Ca. 1.12

G]$[$YH Agulhas 180 Ca. 1.20

 Para velocidade 
de corte do rebolo

Pressão /
refrigeração

Vazão / 
refrigeração

30 M/S G$X@^ MI$U_6$`$aVb

GI$a`T I$X@^ MI$$U_6$`$aVb

60 M/S 6 BAR MI$U_6$`$aVb

A ESCOLHA DO TAMANHO DO DIAMANTE DO FLIESE ESTÁ 
DIRETAMENTE LIGADA AO TAMANHO DO GRÃO DO REBOLO 
ABRASIVO, CONFORME DEMONSTRA A TABELA ABAIXO:

Existem duas ligas disponíveis para Fliese:

W - para rebolos de óxido de alumínio

H - para rebolos de carbureto de silício

A refrigeração tem papel fundamental no bom desempenho dos dressadores conglomerados, pois evita a 

queima da liga facilitando a renovação dos grãos de diamante. 

c&(&$90,$&$(,<(-7,(&PQ"$',d&$,./-,*2,3$&$%(,''Q"$)"$d&2"$),+,$',($'0./-,*2,$%&(&$%,(<0(&($&$/&#&)&$),$

ar que envolve o rebolo, efeito causado pela velocidade periférica. Caso a refrigeração não seja forte o 

'0./-,*2,$%&(&$2(&*'%"($,'2,$"5'2S/01"3$"$%"*2"$),$/"*2&2"$)(,''&)"(`(,5"1"$./&(S$-',*2"$),$(,<(-7,(&PQ"$

e certamente ocorrerá a queima da liga do dressador. 

@%e'$2,'2,'$%(S2-/"'$(,&1-D&)"'$%,1&$4-*2,($,#$Z&#50(73$),.*-0[',$90,$%&(&$&$(,<(-7,(&PQ"$',($,./-,*2,$

precisa-se, pelo menos de:



POSICIONAMENTO CORRETO DA FERRAMENTA 
COM HASTE GIRÁVEL

Vertical ou
Inclinado até 

máx. 30o

A Inclinação
de 30o até
#SO$GIo

A Inclinação é
compensada pelo
&d0'2,$)"$(,.2-/&)"(

FLIESE no suporte
móvel, até30o

Observar que o contato das pastilhas tem que 

ser total, isto para que a distribuição interna das 

pedras seja melhor aproveitada.

Os dressadores conglomerados Fliese não 

devem ser mudados de posição.

;,+,#$',($/"*'0#-)"'$&2=$"$.*&1$*&$#,'#&$

posição, pois qualquer mudança implicará na 

queda de pedras prematuramente, provocando 

desgaste desnecessário da ferramenta.

HASTES GIRÁVEIS PARA 
WINTER-FLIESE

@'$8&'2,'$7-(S+,-'$%&(&$4-*2,([C1-,',$<"(&#$

),',*+"1+-)&'$/"#$&$.*&1-)&),$),$<&/-1-2&($&$

montagem, bem como o posicionamento correto 

da ferramenta em relação ao rebolo abrasivo.

L1: Padrão.      L2: Varia de acordo com o tipo de dressador.

RETIFICADOR
DIAMANTADO

FLIESE



BASES FIXAS PARA WINTER-FLIESE

Em máquinas onde a distância disponível entre a ponta do suporte dressador e o diâmetro externo do 

(,5"1"$&5(&'-+"$=$#0-2"$%,90,*"3$%"),#"'$0'&($"$(,/0('"$),$.O&($(-7-)&#,*2,$"$4-*2,([C1-,',$*&$5&',3$

através de um processo de soldagem, de maneira a reduzir o comprimento total da ferramenta. Nestes 

casos, os ângulos de correção deverão ser informados antecipadamente para que a ferramenta seja 

fornecida montada de acordo com cada necessidade.

POSICIONAMENTO CORRETO DA FERRAMENTA COM BASE FIXA

A dimensão L1 ),+,$',($),.*-)&$%,1"$/1-,*2,$,$L2 varia de acordo com o tipo de ferramenta.

EXEMPLOS DE BASES FIXAS PARA WINTER-FLIESE:

L1: Padrão.        L2: Varia de acordo com o tipo de dressador.



AVANÇOS RADIAIS / AXIAIS E 
SEUS EFEITOS:

A relação entre os parâmetros velocidade de 

avanço axial V
FAD

; largura efetiva de contato b
D
 e 

rotação do rebolo nsd permite calcular o grau de 

recobrimento - U
D
.

O grau de recobrimento U
D
 indica o número de 

vezes que uma partícula do rebolo é tocada 

pelo dressador durante o processo.Assim, graus 

de recobrimento U
D
 elevados indicam rebolos 

mais lisos, enquanto que graus de recobrimento 

menores indicam rebolos mais agressivos.

Na prática os graus de recobrimento usuais 

situam-se entre 2...8, sendo que um rebolo 

dressado com grau de recobrimento  U
D=2

 tem 

2"%"7(&.&$'0%,(./-&1$5&'2&*2,$f7("''&g3$,*90&*2"$

90,$h)iY$-*)-/&$(,5"1"'$/"#$2"%"7(&.&$

'0%,(./-&1$#0-2"$f.*&g6$

T,70*)"$4,'',($"'$',70-*2,'$+&1"(,'$#SO-#"'$

para grau de recobrimento são recomendados 

em função da grana do rebolo:

VISTA LATERAL:

PLANTA:

Q’w i$_&O&$),$(,#"PQ"$,'%,/j./&$),$(,5"1"$

(isto é, por milímetro de largura do rebolo)

GRANA 60:

GRANA 80:

GRANA 120:

"0$'-#%1-./&*)"k$$

U
d max

 = 4

U
d max

 = 6

U
d max

 = 8

U
d max

 = US mesh/15



L
E

G
E

N
D

A

a
ed

(mm) Avanço radial

b
D

(mm) Largura efetiva de contato

d
s

(mm) Diâmetro do rebolo

1 Ponta de diamante ativa

2 Liga

3 Grão desprendido, gasto

d
k

(mm) Diâmetro do grão de diamante

R
ts

(µm) Rugosidade ativa do rebolo

X
R

(mm) Suporte da pastilha

n
sd

(1 / min) Rotação do rebolo

V
fad

(mm / min) Velocidade de avanço Axial

f
ad

(mm / volta) Avanço Axial

U
d

U
d
=b

D
=b

D
.n

sd Grau de recobrimento

Q’w (mm3 / mm.s)

(1)
f
ad

   V
fad



@'$%"''-5-1-)&),'$),$#,18"(&($"$(,'012&)"$),$0#$%("/,''"$),$(,2-./&PQ"$,'%,/j./"$,'2S$(,%(,',*2&)&$

nas ilustrações 1 e 2. O diagrama de blocos na ilustração 1 indica as possibilidades de ajustes que 

%"),#$-*A0-($'"5(,$"'$(,'012&)"'6$B$51"/"$,'90,()"$(,%(,',*2&$'-#5"1-/&#,*2,$"$(,5"1"$&5(&'-+"6$

B'$51"/"'$/,*2(&-'$-*)-/&#$"'$+&1"(,'$-*A0,*/-S+,-'$%&(&$&2-*7-($0#$(,'012&)"k$&$#S90-*&3$"$&%&(,18"$

)(,''&)"($,$"'$%&(E#,2("'$),$&%1-/&PQ"6$@2(&+='$),'2&'$2(R'$%"''-5-1-)&),'$),+,[',$"52,($&$2"%"7(&.&$

desejada do rebolo, indicado simbolicamente no bloco da direita. 

@$-10'2(&PQ"$M$/"#%1,#,*2&$&$L3$/"#$&$(,%(,',*2&PQ"$'-'2,#S2-/&$)&'$-*A0R*/-&'$#,)-&*2,$"'$

%&(E#,2("'$),$(,2-./&PQ"6$b"'$/&'"'$,'%,/-&-'3$2,#$90,$),/-)-($),$&/"()"$/"#$&'$%"''-5-1-)&),'$)&$

máquina, dressador, e parâmetros de aplicação.

DIAGRAMA DE BLOCOS: Dressagem de um rebolo com dressador de diamante e os valores de

-*A0R*/-&3$90,$'Q"k$#S90-*&3$(,<(-7,(&PQ"$,$)(,''&)"(3$&''-#$/"#"$"'$%&(E#,2("'$),$&%1-/&PQ"$/"#$

&'$-*A0R*/-&'$#&-'$-#%"(2&*2,'6

REBOLO SEM
DRESSAR

Diâmetro

Largura

Abrasivo

_&#&*8"$)"$l(Q"

Volume do 
rebolo a Dressar

MÁQUINA

Precisão da 
máquina
Estabilidade
Precisão do 
posicionamento

REFRIGERAÇÃO

_-%" 
Quantidade
Pressão 
Composição

DRESSADOR

_&#&*8"$)"$l(Q" 
Quantidade 
Formato 
Liga

CONDIÇÕES DE 
RETIFICAÇÃO

Rotação do 

rebolo (n
sd

)

Posicionamento 

(a
ed

)

Largura 

de contato (b
D
)

Velocidade de 

avanço (V
fad

)

Grau de 

recobrimento (U
d
)

REBOLO 
DRESSADO

Precisão de forma 
e domensional

_"%"7(&.&$)&$

superfície

Rugosidade
 Ativa (R

ts
)



@%(,',*2&PQ"$,'90,#S2-/&$)&$-*A0R*/-&$)"$7(&0$),$(,/"5(-#,*2"$,$)&$2&O&$),$(,#"PQ"$,'%,/j./&$

)"$(,5"1"$'"5(,$"'$%&(E#,2("'k$C"(P&$),$/"(2,3$(,1&PQ"$),$(,2-./&PQ"$flg$,$(07"'-)&),$#=)-&$

na peça Rz.

FLIESE SN (Blade Tool)

Fliese SN, devido ao dimensional perfeitamente 

),.*-)"$)"'$;-&#&*2,'$,$)&$&12&$2,/*"1"7-&$

empregada no processo produtivo, é indicado 

especialmente em operações de dressagem 

onde os níveis de precisão requeridos são mais 

elevados em comparação com operações de 

dressagem com dressadores conglomerados.

Dressadores conglomerados possuem variáveis 

que os tornam únicos e que afetam as operações 

de extrema precisão, como por exemplo: 

qualidade da pedra, peso (Kts), vida útil e 

variação no dimensional do produto na troca de 

f/&((,-(&g$)"'$)-&#&*2,'6

c&(&$'0%(-($,'2&'$),./-R*/-&'$,#$"%,(&Pm,'$

de extrema precisão foram desenvolvidos os 

dressadores chamados Fliese SN.

Existem algumas condições para a utilização do 

Fliese SN: 

:$ Operações em maquinas CNC;

:$ c,P&'$/"#$%,(.'$/"#%1,O"'$>/"#$(&-"'$

#&-"(,'$90,$H3I##?n

:$ h#&$(,<(-7,(&PQ"$,./-,*2,$>%(,''Q"$,$

vazão). 

O Fliese SN é extremamente sensível ao 

aquecimento, portanto se torna imprescindível a 

utilização de uma boa refrigeração sem a qual o 

(,'012&)"$)&$)(,''&7,#$./&(-&$/"#%("#,2-)"6

É indicado também para operações de precisão 

onde o emprego de rolos dressadores não se 

d0'2-./&$),+-)"$&"$/0'2"$5,*,./-"$"0$"*),$"$

maquinário não possibilita a montagem de um 

sistema de dressagem rotativa.

_-%"'$)-'%"*j+,-'k

SN D2585/2 

SN D2585/3 

SN D2585/4

Podem ser fabricados com diferentes formatos 

de base / haste. Em caso de necessidade 

consultar a fábrica.



Como referência para escolha do número de pedras do Fliese SN, utilizar a tabela abaixo.

FURIOSO

Nova geração de Dressadores Estáticos – Fliese – com alta resistência para dressagem de rebolos 

convencionas fabricados com grãos cerâmicos de alta performance.



APLICAÇÃO RECOMENDADA.

TAMBÉM RECOMENDADO
PARA NOVA LIGA:

Grãos

Cerâmicos:

Quantum,

Vortex, SG,

_l3$ol3$NT6

VANTAGENS DO FURIOSO.

A combinação entre Diamantes com 

elevada qualidade, Ligas especiais

e distribuição padronizada dos grãos de 

diamantes resultam em:

! Elevada resistência ao desgaste

!Excelente comportamento durante 

a dressagem

!Nível de rugosidade constante

Fliese Convencional

20,5
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1 1,5

Furioso
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ESCOLHA DO FURIOSO.

É fácil a escolha do dressador propriado:

! Selecione o tamanho do rebolo

/"*+,*/-"*&1$*"$7(S./"$%,1"$)-E#,2("

e pela largura 

! Depois escolha o dressador 

disponível na tabela abaixo

TAMANHO DO
DRESSADOR

TAMANHO DO DRESSADOR TAMANHO GRÃO DE DIAMANTE

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃODIMENSÃO FEPA

TAMANHO DO
GRÃO DO REBOLO

CONVENCIONAL
DESCRIÇÃO

1
80 - 180 FBS 90 Furioso

36 - 80 CXT$LLI$C(0-"'"

80 - 180 FAS 90 Furioso

36 - 80

LH##$1&(70(&3$LI##$+-)&$p2-1

MH##$1&(70(&3$LI##$+-)&$p2-1

C@T$LLI$C0(-"'"

2

1

2

FBS 90 ;KLL

LLI D1001FAS

100

400

300

200

100

0

200

Diâmetro Rebolo Convencional (mm)

Seleção do Tamanho 
do Dressador

L
ar

g
u

ra
 R

eb
o

lo
 

C
o

n
ve

n
ci

o
n

al
 (

m
m

)

300 400 500 600 700

2

1



WINTER – IGEL

São dressadores conglomerados utilizados em 
(,2-./&)"(&'$/-1j*)(-/&'$0*-+,('&-'3$/,*2,(1,''3$

planas, para realização de dressagens paralelas 
,#$(,5"1"'$),$7(&*),$%"(2,[)-E#,2("'$F$GHH$##$

1&(70(&'$F$IH$##6

NO-'2,#$+S(-"'$2-%"'$),$4-*2,([V7,1$90,$',(Q"$

,'%,/-./&)"'$),$&/"()"$/"#$&'$/&(&/2,(j'2-/&'$

dos rebolos a serem dressados.

 Existem três tamanhos de pastilhas para Igel:

 

 Com 1.0 kt de diamantes >$q$Y6H$o$G6H$##$?

 Com 2.5 kt de diamantes ( ø 8.0 X 11.0 mm ) 

 Com 5.0 kt de diamantes ( ø 11.0 X 11.0 mm )

 São disponíveis dois tipos de ligas, sendo: 

" 0"1"$(,(",!-./.#"+!"23&+."+!"(/4567&.

" 8"1"$(,(",!-./.#"+!"%(,-4,!9."+!"#&/6%&.

$ N#$<0*PQ"$)&$7(&*&$)"$(,5"1"$&5(&'-+"$),.*,[',

 o tamanho do grão de diamante que será utilizado  

$ *"$4-*2,([V7,1k

$ IH$$$:$c&(&$(,5"1"'$/"#$7(&*&$,*2(,$MG[G]$#,'8

$ ]H$$$:$c&(&$(,5"1"'$/"#$7(&*&$,*2(,$G][YH$#,'8

$ ]HH$:$U-*8&$,/"*r#-/&3$%&(&$(,5"1"$/"#$7(&*&$$ $

$ ,*2(,$IG[LHH$#,'86

MONTAGEM CORRETA DO
WINTER-GEL

IGEL 600 - Tipo Dianib

LARGURA L VIDA B ESPESSURA X

LI 10 6

LI 8 ]6I

20 10 10

20 12 8

20 8 8

B5'6$;,.*-($)-#,*'m,'$)&$8&'2,6

TAMANHOS DE GRÃOS DISPONÍVEIS:

;LYL$:$;\HL$:$;GMK$:$;]HM$:$;YIM$:$;LHHL

!"#"$#"'2(&#$&'$.70(&'$&"$1&)"3$&$<&/,$

)&$%&'2-18&$)"$4-*2,([V7,1$),+,$2"/&($%"($

inteiro o rebolo abrasivo a ser dressado. 

No caso de haver um ângulo de correção 

/"#"$#"'2(&$&$.70(&$/,*2(&13$"$#,'#"$

deve ser informado no ato da encomenda, 

para que a ferramenta seja fornecida 

corretamente.



WINTER – IGEL

_-%"'

Dimensões da pastilha 
)(,''&)"($4-*2,([V7,1$

em mm

Quantidade de 
diamantes em 

quilates
Referência

_&#&*8"$)&$

granulação dos 
diamantes

Ligas

Recomendações 
de aplicação para 
granulação dos 

rebolos

IH

1.0 IH$`$L

LY$[$MI$

Pedras por
quilates

N+H

MG$[$G]M6I IH$`$M6I N+H

I6H IH$`$I N+H

60

1.0 60 / 1

D 1001

N+H

G]$[$YHM6I ]H$`$M6I N+H

I6H ]H$`$I N+H

600

M6I ]HH$`$M6I

Linha 
,/"*r#-/&

N

IG$[$LHH

I6H ]HH$`$I N



BASES STANDARD PARA WINTER-IGEL: 
Disponível no estoque

BASES ESPECIAIS PARA WINTER-IGEL: 
Sob encomenda



WINTER – PRODRESS 

TQ"$)(,''&)"(,'$/"*71"#,(&)"'$02-1-D&)"'$,#$(,2-./&)"(&'$/-1j*)(-/&'$0*-+,('&-'3$%1&*&'3$/,*2,(1,''3$

%&(&$(,&1-D&PQ"$),$)(,''&7,*'$%&(&1,1&'$,#$(,5"1"'$),$7(&*01"#,2(-&'$.*&'3$"*),$*Q"$d0'2-.90,$&$

02-1-D&PQ"$),$0#$4-*2,([V7,16

NO-'2,#$+S(-"'$2-%"'$),$4-*2,([c(")(,''$90,$',(Q"$,'%,/-./&)"'$),$&/"()"$/"#$&'$

características dos rebolos a serem dressados.

Existem dois tamanhos de pastilhas para Prodress

São disponíveis dois tipos de ligas, 

sendo:

W - para rebolos 

de óxido de alumínio

H  - para rebolos 

de carbureto de silício

Em função da grana do rebolo 

&5(&'-+"3$),.*,[',$"$2&#&*8"$)"$

grão de diamante que será 

02-1-D&)"$*"$4-*2,([c(")(,''k

_-%"'

Dimensões da pastilha
$)(,''&)"($4-*2,([c(")(,''

 em mm

Quantidade de 
diamantes em 

quilates

IY 1.0

88 M6G

Granulação do rebolo Grão do diamante

320 - 600 ;]G

220 - 320 D91

120 - 220 D181

Granulação do rebolo Grão do diamante

100 - 120 D301

80 - 100 ;GMK

IG$[$YH ;YIM

MONTAGEM CORRETA DO WINTER-PRODRESS: 

!"#"$#"'2(&#$&'$.70(&'$&5&-O"$&$<&/,$)&$%&'2-18&$)"$4-*2,([c(")(,''$),+,$2"/&($%"($-*2,-("$"$(,5"1"$

&5(&'-+"$&$',($)(,''&)"6$b"$/&'"$),$8&+,($0#$E*701"$),$/"((,PQ"$/"#"$#"'2(&$&$.70(&$/,*2(&13$"$

mesmo deve ser informado no ato da encomenda, para que a ferramenta seja fornecida corretamente.



BASES STANDARD PARA WINTER-PRODRESS 
Disponível no estoque

BASES ESPECIAIS PARA WINTER-PRODRESS 
Sob encomenda
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