
Moldes e Ferramentas de Estampagem
Ferramentas de precisão desde o desbaste até ao acabamento

moldes e 
ferramentas de estampagem

Ferramentas de precisão desde o desbaste até ao acabamento

NEW

SINCE1916
TOOLING SOLUTIONS EXPERTS

 

VIDEO

mould & die

https://www.palbit.pt/pt/moldes-e-ferramentas-de-estampagem
https://www.palbit.pt/pt/home


2TOOLING SOLUTIONS EXPERTS

soluções para moldes e ferramentas de estampagem

A Palbit está intensamente ligada ao sector dos moldes e ferramentas de estampagem, estando atenta às solicitações do sector, procurando 
focar-se na produtividade dos processos. Desenvolve ferramentas de alta produtividade que permitem uma escolha correta, desde as operações de 
desbaste até ao acabamento. Promove estudos e ensaios de aplicação, procurando controlar e avaliar todas as variáveis do processo de produção de 
moldes e ferramentas de estampagem.

bloco de aço

Matriz - molde 
de injecção 
(MAcho/Femêa)

placa 
de extracção

eléctrodos de 
grafite

ferramenta de 
estampagem
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facejamento em bloco de aço

plus 90945 | 91245
Ø50 - Ø250

Sendo a Palbit um experiente fabricante de soluções de fresagem, particularmente neste setor, em que, cada vez mais os ciclos de produção dos 
moldes e ferramentas de estampagem são mais curtos e isso exige, soluções de elevado desempenho, tendo como objetivos, aumento de 
produtividade e custos operacionais mais baixos. 
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fresagem de alto avanço

linepro 20090 | 20190
Ø10 - Ø32

hifeed 06410
Ø20 - Ø52

hifeed 06690
Ø32 - Ø100

hifeed 50060
Ø35 - Ø80

tetrafeed 16320
Ø16 - Ø63

A Palbit tem uma vasta gama de soluções de fresagem de alto avanço, desde o Ø10 até Ø160, bem como soluções para cada tipo de material.
Apresenta uma solução para cada desafio.

hifeed 06815
Ø63 - Ø160
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linepro 20090

fresagem de alto avanço

hifeed 06815

hifeed 06690

hifeed 06410

linepro 20190
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maquinação de cavidades profundas

hifeed 50060
Ø35 - Ø80

tetrafeed 16320
Ø16 - Ø63

Na maquinação de cavidades profundas, devem ser utilizadas soluções de dedicadas e nestes casos temos duas soluções com desempenhos 
notáveis:
- TetraFeed 16320;
- HiFeed 50060 – podendo trabalhar até 20xD;
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maquinação a 90º

plus 17190
Ø14 - Ø100

plus 17590
Ø25 - Ø125

plus 18190
Ø32 - Ø160

dyn-integ
Ø4 - Ø20

linepro 20090
Ø10 - Ø32

linepro 20190
Ø16 - Ø63

linepro 20290
Ø32 - Ø125

A Palbit tem uma enorme variedade de soluções para a maquinação 2D.



8TOOLING SOLUTIONS EXPERTS

operações de acabamento

w-pro 62090
Ø8 - Ø20

rad-integ
Ø6 - Ø16

plus 49095 | 45095
Ø16 - Ø42

linepro 40095
Ø16 - Ø25

fin-integ
Ø4 - Ø20

As operações de acabamento são cruciais para a qualidade do produto final. 
A Palbit oferece um conjunto versátil de soluções de acabamento, desde soluções de metal duro integral até suporte de fresagem com pastilha.

Center & chamfer
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Operações de furação

jet drills
Ø12 - Ø80

vortex drills
Ø45 - Ø180

solid carbide drills
Ø3 - Ø20

Os moldes e as ferramentas de estampagem têm um elevado número de furos. 
A Palbit oferece uma enorme variedade de soluções de furação, desde broca com pastilha até à broca em metal duro integral.

Integrex drills
Ø18 - Ø80

spot face
Ø10 - Ø21
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maquinação de grafite

linepro 40595|40095|41095
Ø10 - Ø80

fresa com tip em pcd
Ø3 - Ø16

O processo EDM é amplamente utilizado pela indústria de moldes e ferramentas de estampagem. 
Para maquinar os eléctrodos de grafite, a Palbit tem soluções em PCD e revestimentos DLC.

fresa revestida a pcd
Ø2 - Ø10
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tetrafeed 16320
Ø16 - Ø63

estampagem

As ferramentas de estampagem requerem uma boa qualidade superficial. As ferramentas da Palbit são de elevada qualidade e precisão.

brocas em metal duro
Ø3 - Ø20

brocas jet
Ø12 - Ø80

fin-integ
Ø4 - Ø20

w-pro 62090
Ø8 - Ø20
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HEADQUARTERS

PALBIT. S.A. 

P.O.Box 4 - Palhal

3854-908 - Branca ALB - Portugal 

T (+351) 234 540 300 | F (+351) 234 540 301

palbit@palbit.pt | www.palbit.pt

Branch office:

PALBIT México

Emerson 150. Int.803-804. Colonia Chapultepec

Morales Delagación Miguel Hidalgo

C.P. 11570 México DF

T (+52) 5555 454 543 | F (+52) 5552 509 190

info@palbit.com.mx | www.palbit.com.mx

soluções em ferramentas para moldes e matrizes
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https://www.palbit.pt/pt/sobre-nos
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