SOLDAGEM DE CANTOS/AUTOMAÇÃO DE PONTEAMENTO
Corner seam welder

Gemini
Automação para ponteamento ou soldagem de cantos

Dispositivos para automação de soldagem (MIG/TIG)
integradas com a nossa linhas de mesas de soldagem
(Sistema Modular de Fixação Rápida – SMFR)
•

Mesa construída em aço ligado com dureza de 450Hb, opcionalmente poderá
ser tratado superficialmente (nitretação a plasma) para aumentar a dureza
superficial, melhorar a proteção contra oxidação e minimizar a adesão de
respingos de soldagem.

•

Mesa com 1050mm x 550mm com furos de Ø28mm (grade de furação 50mm
x 50mm).

•

Os nossos pinos (SMFR) permitem o rápido posicionamento dos dispositivos
quem também possuem o mesmo conceito do Sistema Modular de Fixação
Rápida.

•

Carro tocha com 3 eixos, sendo o carro transversal com acionamento manual,
carro vertical com acionamento pneumático e carro longitudinal com
acionamento pneumático com 3 posições (2 posições de soldagem + 1 posição
de retorno).

•

Robusto chassis para
manter a planicidade da
mesa e absorver altas
cargas

Opcionalmente o carro longitudinal poderá ter acionamento
servomotorizado, com o uso do respectivo dispositivo de fixação permite por
exemplo a soldagem de cantos de caixa no processo TIG com ou sem
alimentação de arame.

•

Todos os carros são equipados com guias lineares.

•

Todo o ciclo de soldagem será automatizado de forma que o operador ficará
responsável somente pela carga/descarga.

Pés com ajuste angular e
de altura

•

O grampo de fixação possui acionamento pneumático.
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Carro vertical com acionamento pneumático.

Todos os carros
equipados com guias
lineares que
proporcionam precisão,
longa vida útil e fácil
manutenção.

Carro longitudinal com acionamento
pneumático com 3 posições de parada.
Opcionalmente poderá ter acionamento
servomotorizado para livre programação do
percurso e velocidade.
Suporte do tocha com rótula
para fácil e livre posicionamento
da tocha.

Reguladores de curso com fuso
com rosca trapezoidal e porca
de latão
Coluna temperada e retificada permite ajuste
de altura e angular do conjunto

Grampo para fixação do
conjunto a ser soldado com
acionamento pneumático e
backing de cobre

Carro transversal com acionamento manual

Ajuste angular
Dispositivo para posicionamento
do conjunto a ser soldado com
backing de cobre.

Ajuste de altura e angular do
grampo
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Mesa construída com aço ligado com dureza de 450Hb (equivalente
ao SAE 1045 temperado)
Furos de Ø28mm com grade 50mm x 50mm
Colunas temperadas e retificadas

“T” de fixação para livre ajuste de angular e posicionamento da
tocha

Grampo com backing e acionamento pneumático

Encosto intercambiável angular ou paralelo com backing de cobre
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