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

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 completa (OPCIONAL):

a) Programação do comprimento de soldagem com a utilização de encoder .
b) Controle da fonte de soldagem, programa de soldagem 2 toques ou 4 toques
(rampa de subida/descida – depende do equipamento MIG).
c) Permite integração com oscilador de tocha (opcional).
d) Automação para ligar/desligar inverter sentido de giro e alterar a velocidade de
giro dos rolos durante o ciclo automático.
e) Programação de velocidade de giro dos rolos inserindo o diâmetro da peça e
velocidade de soldagem através IHM.
f) Programa para automação para processo TIG com alimentador de arame.
g) Caso a fonte de soldagem possua interface de comunicação será possível
selecionar os parâmetros de soldagem automaticamente ou através da IHM.
h) Mais funções podem ser programadas de acordo com a necessidade da
aplicação.

Dois conjuntos de carros suporte tocha poderão ser utilizados
simultaneamente.
Opcionalmente o basculamento poderá ser motorizado.
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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Aquila

Com basculamento e automação de soldagem
Assistência e suporte
técnico

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 Ø200mm
Distância entre rolos mínimo 330mm
Distância entre rolos máximo 460mm
Peso máximo admitido: 350 kg

Todas as cotas podem ser
configurados pelo cliente
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Todas as cotas podem ser configuradas pelo cliente
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Peso estimado total 482kg

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.
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Manipulador universal
(opcional para automação de soldagem)
Equipamento com 3 eixos lineares e 1
eixo angular;
Diversos modelos com acionamento
manual ou automático.
Podem ser utilizados mais de um
conjunto para várias soldagem
simultâneas.

Perfil de alumínio Bosch
Com dimensões 45mm x 90mm.
Permite o livre posicionamento
longitudinal dos conjuntos suporte
tocha

Volante auxiliar para
ajuste da distância entre
rolos
Fusos com roscas trapezoidais

Vibra Stop

Evitam vibrações e nivelam o
equipamento
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Transmissão entre rolos:
Ambos os rolos são motorizados, auxilia no giro constante do conjunto
a ser soldado.

Rolos
Customizado conforme a aplicação flangeados ou não.
Cementados, temperados e revenidos
Alta durabilidade, elimina deformação que prejudicaria o giro
suave e constante do conjunto a ser soldado

Acoplamentos

Eixos Retificados

Evitam desgastes prematuros dos
rolamentos e redutores

Cementados, temperados e revenidos
Durabilidade dos eixos e facilidade do ajuste da
distância longitudinal dos rolos

Encoder
Para automação do comprimento
de soldagem

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

Redutores nacionais
São utilizados 2 redutores
standard.
Facilitando o momento de uma
futura manutenção
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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
Para o “terra” da fonte de soldagem
Alta durabilidade, maior que 10 anos.
Fundamental para uma boa qualidade soldagem.

Dupla trava em ambos os lados
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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Descrição:
Todas as funções são acessadas através da IHM touch screen colorido
de 4,3”:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Definição do comprimento de soldagem
Troca de velocidade de giro
Troca de sentido de giro
Ligar/desligar fonte de soldagem
Ciclo automático para soldagem MIG 2 toques ou 4 toques
Ciclo automático para soldagem TIG com ou sem alimentação de material,
controle do alimentador de arame.
Caso a fonte de soldagem possua interface de comunicação programas da
fonte de soldagem podem ser alteradas automaticamente.
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