Linha ROBODRILL α-DiB5
Centro de Furação e Rosqueamento de alta performance

Usinagem automatizada
Versatilidade em fresamento
furação e rosqueamento

Versatilidade, velocidade, inteligência
A nova geração da linha ROBODRILL proporciona qualidade incomparável e alta precisão. Com
um tempo de troca de ferramenta imbatível de 0,9 segundos (ferramenta-a-ferramenta) e
magazine para ferramentas de até 3 kg é a opção mais rápida e robusta do mercado.
Com tempos de ciclo mais curtos na maioria das operações de usinagem, todas as versões da
linha ROBODRILL oferecem desempenho incrível e eﬁciência imbatível.

trocador de ferramentas ultrarrápido
cabeçote BBT-30 com alta aceleração
controle rígido e preciso do
acionamento dos eixos
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Alto retorno sobre o investimento
A conﬁabilidade da FANUC, aliada aos fáceis
procedimentos de manutenção preventiva, reduzem o tempo de inatividade ao mínimo.
Graças à sua durabilidade, o centro de furação
e rosqueamento da linha ROBODRILL proporciona alto retorno sobre o investimento.

controle de aceleração
e desaceleração otimizado
CNC e servomotores de
alta tecnologia

UI
TI
VA

•F
LE
XÍV

EL
•

INT
EGR
AÇÃO
SIMPLIFI
CADA

estabilidade e precisão
extraordinárias
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A solução multifuncional que
entrega alta eﬁciência

* as fotos representam as versões standard

Projetada para atender todas as necessidades, a linha ROBODRILL α-DiB5 possui 6 modelos. Com
servomotores e Cabeçote BBT-30 com alta aceleração, são máquinas multifuncionais de alta velocidade
adequadas para todas as aplicações de usinagem vertical, seja para a produção de pequenos lotes ou a
produção massiva sem falhas. Com mais de 260.000 máquinas instaladas desde 1972, sua versatilidade
e facilidade de integração com sistemas de automação tornam a linha ROBODRILL a melhor opção do
mercado para os processos de furação e rosqueamento.

α α-D14S iB5
α α-D21S iB5

α α-D14M iB5
α α-D21M iB5

Linha ROBODRILL α-DiB5
A ROBODRILL α-DiB5 é multifuncional, rápida e de alta qualidade. Com excelente repetibilidade, é o
modelo ideal para aplicações em alta velocidade como furação, fresamento e rosqueamento.
• mesas fabricadas em ferro fundido: alta
rigidez e robustez
• fácil manutenção: acesso direto a todos os
componentes
• fácil operação: conﬁgurações simples,
rápidas e intuitivas
• novo iHMI: maior facilidade de uso
• tela dedicada para manutenção: facilidade
para a recuperação de dados, como, por
exemplo, os dados de zeramento perdidos
após inserção de informações incorretas

• detecção rápida de problemas: sistema de
alertas preventivos, proporcionando grande
disponibilidade
• refrigeração pelo centro 70 bar: para
furações contínuas, de alta profundidade e
pequenos diâmetros
• alta ﬂexibilidade: ampla gama de opcionais
para atender as suas necessidades, com
destaque para as mesas giratórias

Exemplos de peças usinadas

α-D14L iB5
α α-D21LiB5

O segredo está na velocidade
No coração de todo ROBODRILL está um patenteado trocador de ferramentas de alta
velocidade e conﬁabilidade, com capacidade para até 21 ferramentas. Sua eﬁciência reside
em sua construção robusta e cabeçote com interface BBT-30. Isso o torna extremamente
resistente às forças radiais e permite usinagens incrivelmente eﬁcientes. As trocas de
ferramenta da linha ROBODRILL α-DiB5 são extremamente rapidas: 0,9 segundos
(ferramenta-a-ferramenta) e 1,6 segundos (cavaco-a-cavaco). Esse é o segredo para os
ciclos rápidos!

Capacidade de Usinagem
Especiﬁcação do cabeçote

Cabeçote 24.000 rpm

Furação
Diâ. da ferram. (mm)
x Avanço (mm/rot)

Rosqueamento
Diâ. da ferram. (mm)
x Avanço (mm/rot)

Furação
Diâ. da ferram. (mm)
x Avanço (mm/rot)

Rosqueamento
Diâ. da ferram. (mm)
x Avanço (mm/rot)

Aço C45

30 × 0,15

M20 × 2,5

20 × 0,10

M16 × 2,0

Ferro fundido cinzento

30 × 0,30

M27 × 3,0

20 × 0,25

M22 × 2,5

Liga de alumínio fundido

32 × 0,40

M30 × 3,5

22 × 0,25

M24 × 3,0

Usinagem

Material

Cabeçote 10.000 rpm

Mesa rotativa DDRiB – o eixo adicional ideal

Mesa rotativa tipo trunnion DDR-TiB*

Graças ao seu motor built-in e maior rigidez para
usinagem mais precisas, a mesa rotativa FANUC
ROBODRILL DDRiB é o eixo adicional perfeito para
o seu ROBODRILL. Os benefícios incluem ﬁxação
ultrarrápida e torque de 500 Nm. Extremamente precisa
e conﬁável, o DDRiB oferece a melhor relação custobenefício.

Dependendo da aplicação, é possível equipar o seu
ROBODRILL com o sistema DDR-T trunnion,
que apresenta todas as vantagens da mesa rotativa
DDR incluindo um contraponto e base em L.
Sua grande rigidez garante precisão ainda maior na
usinagem. Tudo que você precisa fazer é adicionar a
placa de ﬁxação. O design da DDR-T garante que o curso
do eixo X existente permaneça o mesmo que no layout
de 3 eixos.

*opcional sob consulta

CNC de alta precisão
O CNC mais conﬁável do mundo, o FANUC 31i-B5, é a essência do
ROBODRILL. Amigável e intuitivo, ele contém 20 códigos M fáceis de
conﬁgurar para controlar dispositivos adicionais. Personalizações
adicionais podem ser obtidas por meio da função PMC.

• display touchscreen
colorido de 10.4”
compact ﬂash

USB

• tela iHMI intuitiva
• entrada de dados facilitada
com mínimos toques no teclado
• interface aprimorada para
operações com robôs
• manutenção preditiva
precisa
• programação
automática fácil

teclado com
membrana que
facilita a limpeza

funções de 5 eixos
opcionais integradas

volante manual

entradas de dados
otimizadas
• Ethernet interface
• USB interface
• Compact ﬂash

Liberdade de adaptação
Seja em uma nova conﬁguração ou alteração de lotes, a versatilidade inerente do ROBODRILL
proporciona economia em uma ampla gama de aplicações e indústrias. Com 3, 4 e 5 eixos
simultâneos, cada modelo foi projetado para atender todas as suas necessidades.

Menores tempos de ciclo

Processo estável

Otimize seus programas e reduza os tempos de
ciclo usando as tecnologias mais recentes de
CNC e servo-controle, como FSSB com
rosqueamento rígido de alta velocidade,
sobreposição inteligente e redução do tempo
de controle.

Ciclos de medição e a eﬁciência no
monitoramento de ferramentas proporcionam
processos ainda mais estáveis, além de um
trocador de ferramentas altamente conﬁável para
trabalhos contínuos.

ROBODRILL - destaques de eﬁciência

Automação fácil
O design compacto do ROBODRILL, sua fácil acessibilidade por todos os lados da máquina e as
funcionalidades de inicialização rápida são ideais para a utilização de robôs. Todos os produtos FANUC
falam a mesma língua e compartilham uma plataforma comum, tornando o aprendizado e a operação
extremamente fáceis.
A linha ROBODRILL α-DiB5 permite que você não apenas integre um robô FANUC em seu sistema, mas
também permite que você alterne perfeitamente diferentes variações de peças com o mínimo de tempo
de inatividade.
As novas soluções ﬂexíveis da FANUC para a fabricação de componentes leves são o sistema perfeito
para todas as suas necessidades de produção de grande volume de peças, possibilitando produzir com
alta velocidade e precisão.

Mais produtividade
Manutenção simples – detecção precoce: a interface visual e intuitiva de
manutenção do ROBODRILL 31i-B5 CNC facilita recuperações mais rápidas
após a manutenção. O sistema de alerta antecipado integrado identiﬁca os
erros antes que eles ocorram, garantindo a máxima precisão e padrões de
qualidade consistentes.

Economia de energia
O FANUC ROBODRILL oferece uma economia de energia considerável em
comparação com seus concorrentes. Além de vários recursos inteligentes
projetados para reduzir o consumo de energia, cada componente fornece o
melhor desempenho com o mínimo consumo de energia possível. A energia
usada pelo motor principal, fuso e dispositivos periféricos é calculada pelo
software e exibida na tela de economia de energia, permitindo monitorar e
otimizar o consumo.

Funções standard

MANUAL GUIDE i

Telas rápidas

Projetado para reduzir o tempo total que você leva para
colocar um desenho em produção, o FANUC MANUAL
GUIDE i apresenta uma interface gráﬁca de usuário
ergonômica com ícones fáceis de usar. Os usuários
também se beneﬁciam da programação assistida e
conversacional de ciclos de usinagem, programação
fácil e simulação.

Para poupar tempo, o painel de controle do
ROBODRILL inclui quatro telas para uma programação
e manutenção rápidas. Inclui telas para:

Funcionalidade de deﬁnição do modo de usinagem

Guia de manutenção preventiva

Ao usar esse recurso, é possível deﬁnir e otimizar
tanto a usinagem quanto os modos de energia,
de acordo com o programa. Os parâmetros do
servomotor podem ser alterados para se adequarem
às condições de usinagem, e os parâmetros do
modo de usinagem podem ser alterados através
de código M durante a usinagem, a ﬁm de criar
as melhores condições possíveis para o processo.

Proporcionando uma visão geral completa da
funcionalidade de deteção de fugas, as telas de
orientação de manutenção do ROBODRILL
alertam precocemente problemas como a
resistência ao isolamento e fugas de energia,
evitando assim avarias, indicando a necessidade
de manutenção preventiva. Da mesma forma,
as telas ajudam na manutenção periódica, por meio
de agendamentos e lembretes. Esses processos
também podem ser facilmente personalizados para
adaptarem-se às suas necessidades.

• edição rápida de programas
• deﬁnições de coordenadas e compensação
de ferramentas – incluindo a capacidade de proteção
e restauro de dados
• conﬁgurações de operação da máquina - incluindo
dados de usinagem e energia conforme o programa
• deﬁnições de manutenção – incluindo restauro
de torre e referenciamento do motor

Funções standard:

Compensação de deslocamento térmico AI
Fácil de conﬁgurar, esta função reduz
signiﬁcativamente os tempos de aquecimento da
máquina e garante uma usinagem precisa sob
condições de variação térmica, que podem afetar
a precisão dimensional. Monitorando o estado
operacional do eixo-árvore, a função ajusta o
processo de usinagem de forma a compensar
qualquer desvio que possa ocorrer.

AI Tool Monitor
A funcionalidade AI Tool Monitor monitora a carga
sobre o cabeçote durante a usinagem de um furo e,
de forma a evitar quebras, emite um alarme caso
sejam excedidos os parâmetros. Concebida para
impedir quebras e a ocorrência de períodos de
inatividade dispendiosos, caso ocorra uma quebra,
esta funcionalidade para automaticamente a máquina.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

novo iHMI
cobertura superior básica
lubriﬁcação automática
Lâmpada indicadora de status (3 cores)
Dual Check Safety (DCS)
tela touchscreen LCD 10.4" colorida
múltipla seleção de idiomas
painel de operador alfanumérico
volante manual
guia de manutenção preventiva
editor rápido
MANUAL GUIDE i
interface de dados I/O (USB, PCMCIA, Ethernet)
tela rápida (ROBODRILL HMI)
simulação de programa
função personalizada PMC LADDER
funcionalidade de painel de operador personalizável
contador de peças
Interface adicional 4 e 5 eixos
compensação de deslocamento térmico AI
(eixos X/Y/Z)
21. funcionalidade de deﬁnição do modo de usinagem
22. funcionalidade de economia de energia
23. AI Contour Control I
24. AI tool monitor
25. edição do plano de fundo
26. ciclos ﬁxos para furação
27. roscamento rígido FSSB de alta velocidade
28. orientação da árvore (M19)
29. chamada de subprogramas (M98[M198]/M99)
30. macro de usuário
31. salto de bloco opcional
32. interpolação helicoidal
33. rotação do sistema de coordenadas (G68)
34. memória para armazenamento de programas
de 2 Mb
35. quantidade de Programas na Memória
1.000
36. adição de sistema de coordenadas das peças
de trabalho 48 pares
37. memória C de correção da ferramenta
38. servo controle HRV+
39. movimento rápido da função de sobreposição

Funções opcionais

Interface de eixo adicional (4/5 eixos)

Robot Interface 2

O CNC 31i-B5 já contém a funcionalidade necessária
para transformar o ROBODRILL numa máquina de 5
eixos. Só é preciso adicionar a opção de hardware e
software. O CNC já dispõe de uma capacidade de
controle simultâneo de 5 eixos.
Podem ser facilmente adaptadas ao ROBODRILL
várias mesas rotativas de outros fabricantes, usando
um servo ampliﬁcador adicional e conector.
Em aplicações que envolvam mesas rotativas, a
funcionalidade Tilted Working Plane Indexing da
FANUC também torna extremamente fácil a
programação de furos e cavidades em planos
inclinados.

A Robot Interface 2 da FANUC permite uma
construção fácil e econômica de uma célula de
usiangem com segurança. Pode-se facilmente ligar
quatro ROBODRILLs e um ROBÔ sem um controlador
de sistema adicional – o software de controle
completo está incluído no ROBODRILL PMC. Além
disso, o controlador de robô suporta uma porta
automática lateral ou uma porta automática frontal.

Funções de suavização

Sistema de apalpador

A funcionalidade Nano Smoothing do ROBODRILL
reduz a necessidade de acabamentos manuais em
processos, tais como a usinagem de moldes,
que exigem superfícies polidas. A leitura de blocos
antecipada proporciona alta precisão em processos
de usinagem que envolvem o corte de formas de
peças complexas, deﬁnida por vários pequenos
blocos de programa.

Para uma medição exata de ferramentas e peças,
bem como para o monitoramento de quebra de
ferramentas, o ROBODRILL pode ser equipado
com sistemas e dispositivos de medição
modernos, fabricados por diversos fornecedores.

Funções opcionais
1. refrigeração pelo centro - 7, 20 ou 70 bar
2. Memória para armazenamento de programas
de 4Mb
3. Adição de sistema de coordenadas das peças de
trabalho com 300 pares
4.

Várias opções de refrigeração (descarga de cavacos/
refrigeração CT /sistema de limpeza)

5.

porta frontal e/ou lateral automáticas

6. coberturas para melhoria da descarga de cavacos
Interfaces de rede
A conexão do ROBODRILL a computadores pessoais
e robôs é feita facilmente através da Ethernet.
O ROBODRILL suporta vários tipos de redes e de
conexões tais como I/O Link, PROFIBUS-DP e FL-net.

7. cobertura superior totalmente fechada
9.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

função detecção de quebra de ferramentas
sistema de apalpador (Renishaw/BLUM)
função Robot Interface 2
Interface de rede (Ethernet rápida, FL-net,
PROFIBUS, Devicenet, I/O Link etc.)
vários módulos adicionais de I/O para a função
de personalização PMC
Data Server 2 Gb ou 4 Gb
processamento e alta velocidade e blocos do
look ahead (1000 blocos)
Nano Smoothing/Nano Smoothing 2
controle de centro da ferramenta
(TCP/TCP alta velocidade)
compensação 3D do raio da ferramenta
conversão 3D do sistema de coordenadas
comando de indexação do plano de trabalho inclinado
compensação dinâmica da mesa rotativa
interpolação NURBS
interpolação cônica/em espiral
interpolação cilíndrica
comando de coordenada polar
compensação da posição das ferramentas/
adaptação/imagem de espelho programável
posicionamento de direção única
ciclo de furação de orifícios pequenos
controle de aprendizagem para usinagem
função de gestão de ferramentas para o ROBODRILL
módulo de backup para falha de energia

Especiﬁcações técnicas
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Linha ROBODRILL α-DiB

α-D14SiB5
α-D21SiB5

α-D14MiB5
α-D21MiB5

α-D14LiB5
α-D21LiB5

500 x 400 x 330

700 x 400 x 330

Curso X/Y/Z

mm

300 x 300 x 330

Máx. comprimento da ferramenta (0–24.000 rpm)

mm

190

Diâmetro máx. da ferramenta

mm

Superfície da mesa

mm

630 x 330

kg

200

Peso admissível sobre a mesa
Peso máximo da ferramenta (0–24.000 rpm)
Distância entre o nariz do eixo-árvore e a mesa

250
HS80/100
650 x 400
300

kg

3

mm

250-580

CNC
Faixa de velocidade

850 x 410

FANUC 31i-B5
rpm

10000 | 24000

Potência instalada 10,000 rpm (reg. 1 min)

Nm | kW

80 | 14.2

Potência instalada 10,000 rpm (regime contínuo)

Nm | kW

13.6 | 4

Potência instalada 24,000 rpm (reg. 1 min)

Nm | kW

35 | 26

Potência instalada 24,000 rpm (regime contínuo)

Nm | kW

7.5 | 5.5

m/min

54

mm/min

30000

Avanço rápido em todos os eixos
Avanço de corte programável
Aceleração X/Y/Z [G] (100kg sobre a mesa, ferram. de 2kg)

1.6/1.2/1.6

1.4/1.0/1.6

Número de ferramentas
Tempo de troca de ferramenta (ferram. de 2kg) (cavaco a cavaco)

14 | 21
s

1.6
BBT-30

Mandril da ferramenta
Precisão bidirecional do posicionamento dos eixos
(ISO230-2:1988)
Repetibilidade bidirecional do posicionamento dos eixos
(ISO230-2:1997,2006)
Consumo de ar comprimido
Peso da máquina/com DDR-TiB

mm

< 0.006

mm

< 0.004

L/min | Mpa

150 | 0.35–0.55

kg

2000/2200

2000/2200

Cabeçote
10.000 min-1
15

Cabeçote
24.000 min-1
30

1 min. potência nominal

14.2

2100/2300

1 min. potência nominal

26

POTÊNCIA (kW)

POTÊNCIA (kW)

25
10
8

Potência nominal contínua

5
4

20
15
10

Potência nominal contínua

5.5
5

0
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40

1 min. potência nominal

1 min. potência nominal
35.5
30

TORQUE (N m)

TORQUE (N m)

60

40

Torque nominal contínuo

20
13.6

1700
0

20

10
7.5

0
0

Torque nominal contínuo

2800

2000

4000
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8000

10000

0

6000 7000

12000
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24000

Especiﬁcações técnicas DDR
Especiﬁcações

Mesa rotativa FANUC ROBODRILL DDR

Direct drive
Motor

Servomotor integrado DiS 260/300

Torque contínuo

50 Nm

Torque de giro

260 Nm
200 min-1

Velocidade de rotação da mesa

Absolute AlphaiCZ sensor 512A

Sensor
Menor incremento de entrada

0.0001 graus [IS-C]

Precisão de indexação

±0.0028 graus (±10 s)

Método de ﬁxação

Pressão do ar + mola
500 Nm para uma pressão do ar de 0.5 MPa

Torque de aperto

350 Nm para uma pressão do ar de 0.35 MPa
70 Nm quando for desligada a pressão do ar

Inércia de rotação

J = 0.06 kgm2 (GD2 = 0.24 kgm2)

Inércia admissível da peça de trabalho [kg m2]

J = 0.99 kgm2 (GD2 = 3.99 kgm2)

Diâmetro exterior da árvore

Ø 90 mm
Ø 140 mm quando montada a placa da extremidade (opção)

Diâmetro fora da árvore

Ø 46 mm
Ø 55 mm quando montada a placa da extremidade (opção)

Altura do centro

150 mm

Peso da estrutura principal

66 kg

Capacidade de carga máxima

100 kg
L

Carga do momento permissível

DDR

F

F x L = 600 Nm

Distribuidora ROBODRILL para a América do Sul*

Com 90 anos de história e
atuação global, preservamos os
valores que tornaram nossos
produtos reconhecidos mundialmente. Nosso comprometimento
em oferecer as máquinasferramenta com melhor custobenefício do mercado, desenvolver novas soluções e nossa
dedicação à inovação, resultam
em um portfólio completo, com
equipamentos robustos, de alta
tecnologia e qualidade.

Garantimos suporte total em
todos os estágios da compra
através da nossa equipe de vendas
e engenharia de vendas, departamento nanceiro, treinamento,
assistência técnica especializada e
disponibilidade de peças de
reposição. Oferecemos suporte
técnico à distância - fácil, rápido
e gratuito - seja para sanar
dúvidas de programação e
operação ou apresentar soluções
com relação à manutenção

dos equipamentos.
Na Romi, você recebe uma
solução completa, muito mais que
apenas um equipamento: você
tem a segurança e a tranquilidade
de contar conosco em todos os
momentos, sempre que precisar,
para encontrar uma solução
adequada para suas necessidades. Nosso objetivo principal é
tornar o seu negócio ainda mais
produtivo e rentável.

IndustriasRomiSA

Assista ao nosso vídeo institucional

*

No Brasil, exceto para os estados: PR, SC e RS

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Facilidade para comprar
suas peças de reposição

Maior cobertura de técnicos
especializados do Brasil

(19) 3455 9595 - opção 1
pecas@romi.com

(19) 3455 9333 - opção 3
posvenda@romi.com

RAI - ROMI ASSISTÊNCIA
INTEGRAL

TREINAMENTO

Dispomos de uma equipe de
consultores técnicos
capacitados para atendê-lo

O usuário obtendo total
domínio de sua
máquina

(19) 3455 9333 - opção 3
posvenda@romi.com

treinamentoclientes-mf@romi.com

(19) 3455 9400

Distribuidora ROBODRILL para a América do Sul*

(81) 99976 5709
(71) 99981 4803

Maranhão (exceto Oeste) ..... (81) 99976 5709 / (71) 99981 4803
Oeste do Maranhão ............. (62) 99977 0170 / (31) 99122 5478

(81) 99976 5709
(71) 99981 4803

(62) 99977 0170
(31) 99122 5478

(21) 98126 5230
São Paulo, SP ............................................................................................ (11) 96300 8826
Rio de Janeiro ............................................ (21) 98126 5230

ABC Paulista, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra,
Paranapiacaba e Baixada Santista .............................................................(11) 98383 3052

Minas Gerais .................................................................(31) 99122 5478
Regiões Sul e Centro-Oeste, Região de Contagem,
Igarapé, São Joaquim de Bicas, Região de Betim,
Ibirite, Sarzedo, Brumadinho e Mário Campos ................( 31) 99905 4205

Vale do Paraíba, Ferraz de Vanconcelos, Poá, Itaquaquecetuba,
Mogi das Cruzes, Santa Isabel, Biritiba-mirim, Eldorado, Guapiara,
Guararema, Suzano, Ilhabela, Itariri e Salesópolis .................................. (12) 98139 0480

Região Norte, Região de Belo Horizonte, Vespasiano,
Lagoa Santa, Santa Luzia, Pedro Leopoldo, Ribeirão das
Neves, Matozinhos, Sete Lagoas, Sabará, Vale do Aço,
Nova Lima e Zona da Mata ............................................. (31) 99122 5468

Triângulo Mineiro ............................................................ (16) 99761 0262
Santa Bárbara d’Oeste, SP .......................................................... (19) 98135 0708
Região de Piracicaba ........................................................................ (19) 98198 2165
Região de Campinas ......................................................................... (19) 98195 5715
Região de Jundiaí ............................................................................. (11) 98690 4452
Região de Sorocaba ......................................................................... (15) 98111 0524

Paraná ............................................................................ (41) 99128 1933
Região Metropolitana de Curitiba,
Campos Gerais e Sul do Paraná .......................................(41) 99128 1934
Regiões Norte e Oeste do Paraná ................................... (44) 99141 3856

Ribeirão Preto, SP ......................................................................... (16) 99761 0261
Região de Ribeirão Preto, Sertãozinho, Batatais, Franca,
São Joaquim da Barra, Cajuru, Mococa, São João da Boa Vista .... (16) 99761 0262

Joinville, Vale do Itajaí, Leste, Meio Oeste (Joaçaba)
e Região Serrana (Lages) de Santa Catarina ...................(47) 99971 4081

Região de Araraquara, Matão, Monte Alto, Jaboticabal,
São Carlos, Bauru, Mogi Mirim, Itapira, Amparo, Jaguariuna,
Araras e Leme ................................................................................... (16) 99761 0263

Criciúma e Sul de Santa Catarina ....................................(54) 99979 9271

Região de Araçatuba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto,
Votuporanga, Catanduva, Marília, Pompéia e Assis ........................ (16) 99761 0265

Chapecó e Oeste de Santa Catarina ................................ (54) 99971 5111
Rio Grande do Sul ........................................................... (51) 99999 3121
Região Metropolitana de Porto Alegre
e Sul do Rio Grande do Sul ................................................. (51) 99991 3519
Caxias do Sul e região Nordeste do Rio Grande do Sul ..... (54) 99979 9271
Passo Fundo e Noroeste do Rio Grande do Sul .................. (54) 99971 5111

WWW.ROMI.COM

Indústrias ROMI S.A.
Rod. SP 304, km 141,5
Santa Bárbara d’Oeste/SP
13459-057 - Brasil
(19) 3455 9735
maqfer@romi.com
ROMI América Latina
(19) 3455 9642
export-mf@romi.com

MAQFER@ROMI.COM

Burkhardt+Weber
Fertigungssysteme GmbH
Tel +49 7121 315-0
info@burkhardt-weber.de
www.burkhardt-weber.de

ROMI Europa GmbH
Tel +49 7121 315-604
sales@romi-europa.de
www.romi-europa.de

ROMI Machines UK Limited
Tel +44 1788 544221
sales@romiuk.com
www.romiuk.com

ROMI en México
Tel +521 55 9154 5851
ventasmx@romi.com
www.romimexico.com

ROMI Machine Tools, Ltd
Tel +1 (859) 647 7566
sales@romiusa.com
www.romiusa.com

ROMI France SAS
Tel +33 4 37 25 60 70
infos@romifrance.fr
www.romifrance.fr

ROMI Maquinas España
Tel +34 93 719 4926
info@romi.es
www.romi.es

ROMI Itália Srl
Tel +39 0523 778 956
commerciale@romiitalia.it
www.romiitalia.it

*

Zonas Leste, Norte, Oeste e Central da cidade de São Paulo ................ (11) 98383 6135
Zona Sul da cidade de São Paulo, Cotia, Diadema, Taboão da Serra,
Embú das Artes, Embú-Guaçu, Osasco, Carapicuíba, Barueri,
Jandira, Itapevi, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço
da Serra e Vargem Grande Paulista .......................................................... (11) 98383 4067
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Grande Rio e Sul Fluminense ........................ (21) 98153 5800
Região de Macaé, Norte
Fluminense e Região Serrana ........................ (21) 98126 5230

Guarulhos, Arujá, Santana do Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus,
Mairiporã, Caieiras, Cajamar, Franco da Rocha e Francisco Morato ..... (11) 98383 4173

