Posicionador para soldagem linear
Longitudinal Seam Welding Machine

Centaurus II
Automação para soldagem linear

Linha de equipamentos para soldagem longitudinal de
chapas calandradas nos processos MIG, MAG ou TIG.
Este equipamento possui como diferencia a maior quantidade
de automação e flexibilidade na configuração do
equipamento.
Aplicação: Soldagem longitudinal de chapas de aço
calandradas tais como: reservatório de ar comprimido,
componentes para sistema de exaustão veicular, extintor de
incêndio, reservatório de líquidos, etc.
Capacidade (diâmetro e comprimento) do equipamento
customizado para os tamanhos das peças do cliente.
O equipamento poderá ser totalmente configurado conforme
as necessidades do cliente.
Pode ser configurado para utilização em células robotizadas.
Automação do processo programável pelo CLP.
Opcionais:
• Gabinete totalmente fechado com cortinas de luz de
segurança.

Estrutura extremamente reforçada construída com chapas de
aço soldadas.
Base reforçada construída com perfil “I”.

• Carenagem com chave de segurança com intertravamento.
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Comprimento da soldagem
programável pela IHM touchscreen

Chave geral com travamento por
cadeado

Grampos de cobre com
acionamento pneumático.

Painel para componentes
pneumáticos.

Backing de cobre.

Filtro c/ regulador de pressão,
válvulas e pressostato.
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Esteira porta cabos dupla para separação dos
cabos da fonte de soldagem
Carro longitudinal montado sobre
guias lineares.
O acionamento servomotorizado
com transmissão por fuso de
esferas garante precisão, permite
grande velocidade na
movimentação e flexibilidade na
programação da velocidade e
posicionamento.
Parâmetros programáveis pelo
operador através da IHM
touchscreen

Carro vertical c/
acionamento pneumático

Oscilador de tocha
Acionamento motor 24VCC

Conjunto régua guia duplo para
alinhamento da peça a ser soldada
com movimento linear e
basculante.
Ambos com acionamento
pneumático
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Conjunto régua guia duplo para alinhamento da peça a ser
soldada com movimento linear e basculante.
Ambos com acionamento pneumático

Suporte para alimentador de arame para
processos MIG ou TIG com movimento
solidário ao o carro longitudinal

Oscilador de tocha

Niveladores

Niveladores
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Goniômetro para
visualizar e conferir a
posição zero da tocha em
relação a amplitude.

Oscilador de tocha:
Frequência de oscilação programável
Amplitude regulável: máx. 20mm
Parada da tocha nos limites de curso controlado por temporizador.

Rótula para livre posicionamento da tocha MIG ou TIG

Carro vertical com acionamento pneumático.
Construído em alumínio aeronáutico.
Montado com guias lineares para maior precisão de posicionamento da tocha.
Controlado pelo CLP ou botoeiras.
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Conjunto régua guia duplo para alinhamento da peça a ser
soldada com movimento linear e basculante.
Ambos com acionamento pneumático.
Controlado pelo CLP ou botoeiras
Acionador pneumático
basculante

Backing de cobre cromo

Grampos de cobre cromo

Régua suporte

Ambas as réguas com posicionamento regulável sobre a régua suporte

Apoio da espiga com
acionamento pneumático.
Controlado pelo CLP ou pela
botoeiras
Espiga (diâmetro e comprimentol
conforme a aplicação do cliente)
Amplos recursos de regulagem para alinhamento e
nivelamento da espiga.

Regulador de altura da espiga.

Réguas para travamento do carro da espiga
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