Equipamento destinado para automação principalmente de
peças tubulares e/ou flangeadas na soldagem circular em
processos TIG, MIG, MAG, arco submerso, corte plasma, ou
oxi-acetileno.

VIRADOR DE ROLOS
Rotator unit

Aquila
Com basculamento e automação de soldagem

Equipamento ideal quando existem grandes variações de diâmetro pois mantém a velocidade de giro
periférica constante independente do diâmetro.
Minimizando o constante ajuste de velocidade de giro.
Velocidade periférica do rolo mínima 300mm/min e máxima de 800mm/min (configurável a pedido do
cliente).
Automação (OPCIONAL) completa que permite controlar o acionamento da fonte de
soldagem, automação utilizando o recurso de 2 toques ou 4 toques (rampa de
subida/descida – depende do equipamento MIG), acionamento do carro suporte tocha
(pneumático ou com oscilador de tocha), ligar/desligar e alterar a velocidade de giro dos
rolos durante o ciclo automático, automação do ciclo TIG com alimentador de arame,
mais funções programáveis de acordo com a necessidade da aplicação.
Diversos acessórios disponíveis, inclusive customizados.
Solução com suporte técnico para a aplicação do cliente,
equipamento robusto mas com manutenção facilitada e
componentes standard facilmente encontrados no mercado
nacional.
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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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Diâmetro útil máximo Ø750mm
Diâmetro útil mínimo Ø250mm
Diâmetro do rolo: Ø130mm
Distância entre rolos mínimo 330mm
Distância entre rolos máximo 460mm
Peso máximo admitido: 300 kgf
Todas as cotas podem ser
configurados Pelo cliente
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Configurável pelo
cliente

Altura configurável
pelo cliente
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Peso estimado total 416kg

Basculamento:
Para permitir a melhor posição de soldagem.
Melhora a qualidade e modifica o aspecto da junta de soldagem.
De 0º a 30º em intervalos de 7,5º
O sistema de basculamento permite que a gravidade posicione com repetibilidade o conjunto a ser soldado.

Rolos flangeados
Distância regulável entre rolos
Rolos lisos podem ser
configurados

Vibra Stop
Evitam vibrações e nivelam o equipamento
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Eixos Retificados
Cementados, temperados e revenidos
Durabilidade dos eixos e facilidade do ajuste da distância
longitudinal dos rolos

Rolos flangeados
Cementados, temperados e revenidos
Alta durabilidade, elimina deformação
que prejudicaria o giro suave e
constante do conjunto a ser soldado

Acoplamentos
Evitam desgastes
prematuros dos rolamentos

Colunas guia
Temperadas e retificadas
Durabilidade e facilidade ajuste

Volante para ajuste da distância entre rolos
Fusos com roscas trapezoidais
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Transmissão entre rolos:
Ambos os rolos são motorizados, auxilia no giro constante do conjunto a ser soldado.

Redutores nacionais
São utilizados 2 redutores standard.
Facilitando o momento de uma futura manutenção

Motoredutor nacional
Facilitando o momento de uma futura manutenção

Transmissão por cardã
Eixo e bucha estriada
Sincronismo dos rolos para melhor tração e evitar flutuação da
velocidade de giro do conjuntos a ser soldado

Dupla trava
Travam os conjuntos de rolos, evitando que as distâncias
entre os rolos sejam modificados durante a operação,
situação que poderia alterar a altura do conjunto a ser
soldado
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Junta rotativa elétrica:
Exclusivo sistema de “terra” para a fonte de soldagem, composta com coletor de cobre e 8 escovas com capacidade
total de 520A.
Sistema utilizado a mais de 25 anos em nossos equipamentos.

Conjunto duplo coletor e escovas
Alta durabilidade, maior que 10 anos.
Fundamental para uma boa qualidade soldagem.
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Suporte tipo rótula
Livre posicionamento angular da tocha

Acessórios SMFR
(Sistema Modular de Fixação Rápida)
Construído com aço liga com alta resistência a
desgaste.
Flexibilidade e velocidade no ajuste de
posicionamento

Colunas temperadas e retificadas
Alta durabilidade

Suporte
Com rigidez permite intercambiar o posicionamento do
conjunto no equipamento aumentando a gama de
ajustes longitudinais da tocha
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Suporte pivotante
Cremalheira
Auxilia na rigidez do conjunto e
amplia o curso vertical da tocha

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.

Suporte tipo rótula
Livre posicionamento angular da tocha

Suporte “T”
Ajustável no set up para posicionamento da tocha

Trava do conjunto cremalheira
Sistema que agiliza e facilita o posicionamento do conjunto
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Volantes
Facilitam o posicionamento da tocha

Ajuste rápido
Botão para desacoplar a porca do fuso para rápido ajuste em
ocasião do set up sem a utilização do volante.

Trava
Utilizado para garantir que o posicionamento efetuado no set up não se altere

Fusos
Rosca Trapezoidal – Auxilia na rigidez do conjunto e permite melhor precisão de ajuste
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• Inúmeros recursos para ajuste de
posicionamento da tocha.
• Menor custo em relação ao suporte tocha
manual modelo A.

Suporte
Com ajuste angular que possibilita
aumentar o curso vertical.
O posicionamento angular facilita o
movimento pivotante da tocha nos
momentos de carga e descarga do
conjunto a ser soldado

Coluna giratória
Permite ajuste angular do
conjunto suporte tocha

Chapa base
Permite fácil ajuste
longitudinal da tocha.
De baixo custo
intercambiável para obter
novos cursos de ajuste.

Suporte bi-partido
Permite posicionamento do conjunto
suporte tocha entre as colunas do
equipamento, permitindo ampla gama
de ajuste longitudinal
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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.

Suporte tipo rótula
Livre posicionamento angular da tocha

Suporte “T”
Permite ajuste da posição
transversal e angular da tocha

Conj. entregrenagens/cremalheira
Ajuste manual auxiliado por volante

Trava
Para manter a posição ajustada no set up
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Opcional útil para grandes produções e quando existe a necessidade de maior flexibilidade de posicionamento da tocha.
Quando o set up necessidade de trocas constantes de processos de soldagem, por exemplo o intercâmbio constante de MIG para TIG.
Quando é exigida maior precisão no posição da tocha.
Esta configuração permite a utilização de mais de uma tocha de forma simultânea.
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Guias lineares em todos os carros
Movimento suave e precisão de posicionamento

Cilindro pneumático
Acionamento pneumático

Amortecedor progressivo (opcional)
para absorver impactos no acionamento pneumático
quando utilizado em grandes velocidades.

Manípulo com trava
Para regulagem manual de curso

Fuso

Coluna temperada e
retificada

Rosca trapezoidal

Durabilidade além de permitir o
ajuste angular.

Suporte tipo rótula
Livre posicionamento angular da tocha

Hastes temperadas e retificadas
Ampliam os cursos para posicionamento da tocha
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Conjunto Carro Tocha
Automatic Cross Slide Torch

Crater
Automação de soldagem – Posicionamento de tocha

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizado para soldagem de juntas de soldagem largar e/ou deposição de material
endurecido ou na manutenção de componentes desgastados.
Carros vertical e longitudinal com acionamento pneumático.
O carro transversal com acionamento manual.
O carro longitudinal e/ou transversal poderão ter acionamento servomotorizado
para ser utilizado com processos MIG para deposição axial ou radial de materiais
endurecidos de corpos cilíndricos.
Composto de 3 eixos todos montados com guias lineares para maior precisão e
repetibilidade de posicionamento e fácil reposição (item normalizado).
Permite automação integrada com o ciclo de soldagem.
Regulagem angular livre de todo o conjunto carro tocha.
Eixo longitudinal com acionamento pneumático com oscilador de tocha integrado
para soldagem waving.
Oscilador de tocha amplitude e frequência de oscilação ajustável (com acionamento
24VCC).
Parada temporizada programável nos finais de curso do oscilador de tocha.
Fornecido com relógio comparador para maior precisão no set up do curso da
oscilação da tocha
Peso estimado: 55 Kg.
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SMFR - Sistema Modular de Fixação Rápida
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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