Mesa Posicionadora Circular
Tilting Turntable

Orion Ø250mm (40Kg)
Automação para soldagem circular

A mais de 25 de mercado é a linha de equipamentos mais versátil de nossa linha de
produtos, possui um grande número de opcionais, permite a configuração exata para a
sua aplicação, seja qual for a produtividade desejada. Se necessário, outros opcionais
podem ser desenvolvidos para a sua aplicação.
Permite automação completa de soldagens, cortes ou chanfros circulares nos processos
MIG ou TIG. Podem ser utilizados em pequenas ou médias produções dependendo dos
acessórios específicos para a aplicação.
Produto em constante desenvolvimento para fornecer a melhor opção de produtividade
e qualidade de soldagem.
Consagrado pela alta durabilidade com baixíssimos índices de manutenção. Fabricado
com componentes fáceis de encontrar dentro do mercado nacional.
Este equipamento pode ser integrada a nossa linha de produtos SMFR (Sistema Modular
de Fixação Rápida).
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Porque não há garantia de repetibilidade das propriedades da soldagem no processo manual:
Verifique as interferências causadas devido à mudanças no posicionamento da tocha e sentido de soldagem, lembramos que
diferentes comprimentos de stick out refletem proporcionalmente na variação da corrente de soldagem e penetração.
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Placa autocentrante 3
castanhas
(Opcional)

Mesa de trabalho
Ø250mm com rasgos para utilização de
porcas T DIN 508

Mancal
Com rolamento para precisão e suavidade
no movimento de basculamento da mesa de
trabalho

Base
Para suporte tocha (opcional)

Furos Ø28mm
Para fixação na bancada ou em nosso
Sistema Modular de Fixação Rápida (SMFR)

Conjunto de basculamento
Acionamento manual
Posicionamento da mesa de trabalho ajustável de 0 a
105º em intervalos de 15º em 15º

www.soldaautomatica.com.br

Caixa de rolamento
Robustos rolamentos cônicos para a
máxima precisão e regidez.

Grade de engrenagens

Acionamento
Motoredutor 24VCC.
Controle de velocidade através de placa PWM.

Grade de engrenagens intercambiável
conforme a aplicação.
A escolha da relação de redução permite
melhor performance do conjunto de
acionamento

Passagem
Eixo com furo de passagem de Ø11mm
Para a passagem de gás de purga
Rosca G ¼”

Conjunto de basculamento
Acionamento manual
Posicionamento da mesa de trabalho
ajustável de 0 a 105º em intervalos
de 15º em 15º

Conjunto coletor/escovas
Exclusivo conjunto composto de coletor de cobre e 4
escovas para o “terra” da fonte de soldagem.
Capacidade 260A
Fundamental para uma boa qualidade soldagem e
vida útil dos rolamentos.
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Peso estimado total 40kg
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Configuração frontal
A configuração frontal varia conforme a aplicação e nível
de automação.
Configuração standard:
• Placa PWM para controle de velocidade de giro da mesa de trabalho.
• Funções standard:
1. Botoeira para ligar/desligar giro da mesa de trabalho.
2. Botoeira para inverter o sentido de giro da mesa de trabalho.
3. Botão de emergência.
4. Potenciômetro para seleção da velocidade de giro da mesa de
trabalho.
• Botões de comando Ø22mm.
• Exaustor com grelha.
• Tensão de entrada: 220VCA.
• Tensão de comando 24VCC.

OPCIONAIS:
Mini controlador lógico programável:
O modelo LOGO da Siemens é configurado como componente padrão, mas
outros modelos de outros fabricantes poderão ser utilizados a critério de escolha do
cliente.
Um CLP poderá ser utilizado para aplicações mais complexas como por exemplo
quando um servomotor é instalado no equipamento.
As entradas e saídas do controlador serão isoladas e protegidas com a utilização de
relês interface.
Automação permitida com este opcional:
• Ligar de desligar a fonte de soldagem.
• Utilizar a função 2 toques ou 4 toques nos processos MIG.
• Ligar/desligar, inverter sentido da mesa de trabalho.
• No processo TIG permite sequenciar de forma automática:
1. Temporização para formação da poça de fusão
2. Ligar/desligar alimentador de arame
3. Ligar/desligar giro da mesa de trabalho.
4. Controlar o tempo de purga e pós purga do gás de proteção.
• Avançar/recuar o carro tocha pneumático.
• Definir posição inicial fixa da mesa de trabalho quando um sensor é instalado na
mesa de trabalho.
• Controle e automação do oscilador de tocha.
• Controlar o inversor de frequência.

Pedal:
Pedal para ligar e desligar o giro da mesa de trabalho.

•

•
•
•

Além da praticidade é fundamental para uma boa qualidade de soldagem pois é responsável pela
repetibilidade da posição e ângulo da tocha e o comprimento do stick out. Essencial para manter os
parâmetros de soldagem constantes (aspecto visual, penetração da soldagem e dimensões da junta de
soldagem.
Liberar o operador para outras atividades, diminui a fadiga e condições de insalubridade.
O suporte possui movimento pivotante para facilitar a operação de carga e descarga dos conjuntos a serem
soldados. Um limitador de curso regulável proporciona repetibilidade de posicionamento da tocha.
Peso estimado: 7,5 Kg.

Suportes “T”
Hastes

Ajustáveis no set up para posicionamento da tocha

Temperadas e retificadas

Suporte tipo rótula
Livre posicionamento angular da tocha

Suporte pivotante
O basculamento facilita a carga e descarga do conjunto a ser soldado.
Memória para repetibilidade angular.
Uma vez ajustado mantém o posicionamento da tocha para executar todo o
lote de conjuntos a serem soldados.
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Utilizado como gabarito de soldagem universal, mas poderá ser
utilizado também a para traçagem de peças e controle de
qualidade para conjuntos soldados.
Existem inúmeros acessórios para fixação de peças, mas a
pedido, componentes dedicados podem ser projetados e
produzidos.
A área de trabalho poderá ser configurada com engates
específicos.
Pés com niveladores que também podem ser chumbados no
piso.
A planicidade necessária poderá ser atingida utilizando nível de
precisão.
Dimensão da mesa standard: 1050mm x 550mm
Produzida com material importado que possui alta resistência
para desgaste (Dureza 450Hb).
Pinos temperados e retificados
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Carro Tocha :
Com 3 eixos de acionamento manual
montados sobre guias lineares e fusos com
rosca trapezoidal, aonde é exigido maior
precisão e repetibilidade no
posicionamento da tocha, necessidade
usual no processo TIG.

Contra Ponta:
Solidário com o basculamento da mesa de
trabalho para apoio e centragem das peças
a ser soldadas.

Cross Slide:
Montado sobre a mesa de trabalho para
auxiliar na centragem de peças a serem
soldadas.
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Rack - Auriga:
Rack para fonte de soldagem e alimentador de
arame.

Bancada - Apus:
Para mesa posicionadora circular.
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OUTROS OPCIONAIS:
• Sensor para parada programada.
• Contra Ponta vertical ou horizontal com acionamento pneumático.
• Carro suporte tocha com acionamento pneumático ou servomotorizado com um
até 3 eixos interpolados.
• Acionamento do basculamento servomotorizado.
• Sensores para verificação da existência dos componentes a serem soldados.
• Junta rotativa pneumático para a instalação de grampos pneumáticos.
• Conjunto coletor e escovas para alimentação e sinais de sensores.
• Gabarito de soldagem.
• Placa 3 ou 4 castanhas.
• CLP
• IHM
• Entrega técnica e treinamento.
• Try out.
• Fonte de soldagem.
• Tocha.
• Regulador de gás.
• Alimentador de arame TIG.
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