A Quickmill é uma fabricante canadense de centros
de usinagem e de perfuração CNC, especializada em
máquinas de dupla coluna de grandes dimensões. Os
equipamentos Quickmill oferecem áreas de trabalho
que variam de 1.524 mm a 5.000 mm de largura,
por 2.500 mm a 26.000 mm de comprimento; e
curso longitudinal da coluna (eixo Z) variando de 500
milímetros a 1.000 mm.
Os centros de usinagem CNC Quickmill são montados a
partir de componentes fabricados pelas marcas líderes
em tecnologia em suas áreas. Atualmente há centenas
de equipamentos Quickmill intalados em mais de 15
países.
Nossa filosofia “muito mais do que uma máquina”
se baseia no fornecimento de não apenas um
equipamento, mas sendo também um provedor de
soluções completas para as suas necessidades de
manufatura. A Quickmill oferece desde os dispositivos
e ferramentais de usinagem até estudos de aplicação e
entrega técnica do primeiro lote de produção das peças.
A Quickmill oferece duas linhas de produtos:
•Máquinas portais: (nas quais a dupla coluna se
movimenta sobre uma mesa fixa)- incluem os modelos
Intimidator, Annihilator, Eliminator e Eliminator Rail.
•Máquinas de mesa móvel: (ou “bridge”) - linha
composta dos modelos Annihilator-B e Eliminator-B.

A Quickmill se posiciona como a solução para usinagem
e perfuração intensiva de peças de grande porte com
inigualável assistência técnica e suporte de engenharia.
No mundo inteiro você encontrará máquinas Quickmill
trabalhando em indústrias como:
• Trocadores de calor
• Equipamentos fora-de-estrada
• Componentes para Geração de energia
• Torres e postes metálicos para energia elétrica e eólica
• Estruturas metálicas para pontes e para uso geral.
• Fornecedores de aço usinado
• Caldeiraria pesada
• Usinagem de peças de grande porte
• Moldes e ferramentas
• Usinagem de granito
• Indústria bélica
Especificamente no Brasil, onde contamos com assistência técnica local, a Quickmill apresenta um parque
de máquinas instalado que reflete a nossa liderança no
setor de usinagem e perfuração intensiva de componentes de caldeiraria pesada como trocadores de calor
e reatores químicos nas áreas de açúcar e álcool e óleo
e gás.
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Esta é a versão portal da série Annihilator que apresenta um
design robusto que proporciona maior rigidez, velocidades
de usinagem mais rápidas e maior eficiência. A Annihilator
é a solução para as suas exigências de usinagem.

As máquinas da série portal Intimidator são a melhores
soluções para perfuração intensiva e fresagem de peças
como chicanas de trocadores de calor, placas, vigas,
flanges, componentes de veículos fora de estrada, ou
qualquer outra peça que necessita de muita furação.

Excelente envelope útil de trabalho e uma estrutura
robusta com grande absorção de esforços e vibrações, a
Eliminator tipo portal possui combinações de fuso e caixa
de velocidades que proporcionam alto torque de usinagem
e recursos de automação que eliminarão seus gargalos de
produção.

As máquinas da série Eliminator Rail são montadas
sobre trilhos. Isso permite a sua instalação sobre valas,
oferecendo grande altura útil para a usinagem de
peças de grande tamanho. Elas podem ser totalmente
customizadas para suas necessidades específicas de ganho
de produtividade.

CUSTOM & TURN-KEY
MACHINES

Na Quickmill, nós entendemos bem a necessidade de
atender aplicações com requisitos específicos. Contamos
com os recursos e a capacidade para satisfazer as vossas
necessidades, tanto se se trata de uma das nossas máquinas
standard com um sistema personalizado, com dispositivos
para fixar peças ou se também com requisitos especiais
de usinagem. Ou se é necessário projetar e construir uma
máquina totalmente personalizada.

