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A Koike Aronson/Ransome, com sede em

Arcade, NY-EUA, tem orgulho em ser tradicional

fornecedora de máquinas de corte de última

geração, de posicionadores para solda, máquinas

de corte/solda portáteis e aparatos de gás, tais

como: tochas, bicos e reguladores. Nossa experiente equipe com vasto know-how e amplo conhecimento pode ajudá-lo em praticamente todas as

suas necessidades quando o assunto é processamento de materiais metálicos. As máquinas de corte da Koike Aronson/Ransome podem ser

personalizadas para se adequarem à maioria das aplicações na área industrial e nossos posicionadores de solda são capazes de manipular peças de

praticamente qualquer dimensão.

 Nossa área fabril consiste em um setor de usinagem, um de processamento de perfis e

tubos, duas áreas de montagem e um setor de corte e solda. Lidar com todo o processo de

fabricação internamente nos permite manter nossa qualidade extremamente alta. Nossa fábrica

é adepta do 5S, uma diretiva de ferramentas que aumenta a produtividade através da melhoria

contínua das práticas organizacionais.

 Temos a capacidade de trabalhar três turnos com aproximadamente 100 funcionários por

turno. Nossa capacidade de usinagem varia da fabricação de uma pequena porca à montagem

de um grande conjunto soldado. O mais importante: usamos nossos próprios produtos para construir as máquinas de nossos clientes.

 Nosso departamento de engenharia é composto por engenheiros mecânicos, elétricos e de software com mais de 250 anos de experiência

combinada. Esse conhecimento nos permite fornecer soluções confiáveis e desenvolver tecnologia aplicada a projetos customizados. Os softwares

AutoCAD, SolidWorks e Cosmos são ferramentas utilizadas para otimizar os designs de produtos padrão e para criar soluções personalizadas para

equipamentos especiais. Nossos sistemas elétricos e mecânicos são projetados com padrões industriais de esforço, confiabilidade e segurança.

 Nossa unidade de negócios e serviço de atendimento ao cliente oferece mais de de

170 anos de experiência combinada.   Eles trabalham com nossos distribuidores e

representantes de vendas para certificarem que nossos clientes recebam produtos de

qualidade e adequados à sua aplicação. Encorajamos o seu feedback e estamos prontos

para trabalhar com você a fim de manter sua máquina produtiva por muitos anos.

 Nossos técnicos de serviço em campo trabalham como

um time para manter os equipamentos com o melhor

desempenho possível. Isto tem início com o envio da

documentação de pré-instalação com o intuito de

preparar nossos clientes para a entrega da máquina, sua

instalação e treinamento. Nosso website está repleto com informações úteis, inclusive o KAR Club, que oferece várias

dicas sobre resolução de problemas, ajustes da sua máquina e manutenção da mesma.

Montagem das máquinas de corte

EMPRESA

Suporte técnico de primeira classe
Possuímos suporte técnico, programas de treinamento e
engenharia para manter sua máquina em funcionamento
como nova por vários anos.

Para obter outros downloads,
por favor, escaneie aqui com

seu smartphone
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O Programa de Visitas Assistidas foi desenvolvido com a
intenção de oferecer àqueles que se interessam em

nossos equipamentos a oportunidade de visitar a Koike,
conhecer nossos colaboradores e realizar um tour por

nossa fábrica.
Sua visita é por nossa conta. Todas as despesas estão

inclusas: passagem, transporte, hospedagem e refeições.

Contate um representante da Koike para
maiores detalhes e agende sua vista hoje

mesmo.

Fone: (585) 492-2400
Fax: (585) 457-3517

Email: info@koike.com

PROCESSAMENTO DE PERFIS E
TUBOS / USINAGEM

CORTE

PROCESSOS DE FABRICAÇÃO

SOLDAGEM/FABRICAÇÃO

PINTURA

MONTAGEM

LOGISTICA

Conheça nossa Fábrica através de nosso
Programa de Visitas assistidas.

Surpreenda-se ao saber como a Koike pode
ajudar a tornar seu negócio mais rentável.

Fabricada nos EUA.
Trabalhando em todos os lugares do mundo



A Koike Aronson, Inc. / Ransome criou um Novo Padrão Mundial em máquinas

de corte térmicas. A Monograph Extreme foi acrescentada à família da série Extreme

da Koike Aronson, Inc./Linha de produtos das máquinas de corte Ransome. A

Monograph Extreme foi projetada para fornecer muitos anos de desempenho

confiável e produção eficiente. A Monograph Extreme é equipada com um design de

mesa descendente unificada, mantendo uma característica geral o mais compacta

possível, maximizando o seu espaço de produção. Esse design permite ao operador

ter uma visão total da operação de corte. A extração máxima de fumaça é alcançada

com o design profundo da mesa descendente.

 Equipada com controle de altura Ti Torch com sensor integrado e Edge-Pro Ti

CNC da Hypertherm,  essa máquina permite o uso fácil por qualquer operador. O

design robusto da Monograph Extreme e as engrenagens planetárias com pouca

folga permitem que essa máquina com acionamento de um só lado ofereça

movimento premium e precisão.

Engrenagem planetária e servo motor
Movimento preciso e acurado

Nós tornamos o metal mais lucrativo.

Trilho de chão e roletes guia
Asseguram movimento suave e preciso.

Parada de emergência
Desligamento rápido e fácil do movimento
da máquina e do processo de corte.

Bolsas da empilhadeira
A máquina se move facilmente de um
lugar para outro.

MONOGRAPH EXTREME

Rack de chão de precisão e
Pinhões de acionamento
Pinhões com diâmetro grande fornecem
movimento preciso e suave da máquina.



EQUIPAMENTO PADRÃO

Transportador de cabo
Permite que os cabos e as mangueiras
sejam gerenciados de modo correto ao
mover de uma extremidade da máquina
para outra.

Fins de curso
Usados para garantir final de curso, assim
como para realizar o home da máquina que
permite o reposicionamento exato no caso
de falhas de energia ou desligamento
indesejado do controle.

�

Pads de nivelamento ajustáveis
Permitem o nivelamento fácil

 Hypertherm EDGE® Pro Ti

� Acionadores integrados dos eixos X e Y de
450 Watts

� Acionamentos integrados Eixo Z de 100
Watts

� Windows® Xpe
� Disco rígido SATA de 250GB
� CPU Cereron Core com 2.0 Ghz
� Tela de toque de vidro de 15 pol.
� Memória mínima de 1GB
� 2  portas USB 2.0
� Suporte aos programas das peças
� Ajuda remota
� Rede sem fio, LAN,  Hypernet RS232/422
� Entrada DXF
� Nesting em formato simples
� Assistente Cut Pro

Controle de altura Ti Torch
com sensor Hypertherm®

▪  Motor de acionamento integrado e
    tecnologia THC do sensor
▪  Extensão do curso: 152 mm (6 pol.)
▪  Velocidade máxima: 10,160 mm/min.
    (400IPM)
▪  Projetado para sistemas a plasma
    convencionais
▪  Tecnologia Rapid Part
▪  Colisão de arranque da tocha
    magnética

OPÇÕES DE PLASMA

Perfuração da produção em aço doce de 1/2 pol.

Perfuração da produção em aço doce de 5/8 pol.

Perfuração da produção em aço doce de 3/4 pol.

Perfuração da produção em aço doce de 1 pol.



 EQUIPAMENTO OPCIONAL

Soluções de came Hypertherm®
NestMaster™ 2012

Recursos padrão Criação e desenvolvimento de peças

� Programa 2D CAD integrado para criar e editar arquivos CAD
� Características de peças com formatos variáveis para fabricação de

peças comuns a partir dos modelos
Importação e conversão CAD/CAM
� Importação de arquivos CAD (formatos de arquivo DXF e DWG)
� Correção de arquivo CAD automático e notificação de erros
� Redução e alisamento da ranhura/elipse automáticos
� Separa múltiplas peças a partir de um único arquivo CAD
� Mapeamento automático das camadas de CAD para processamento

(corte, marcação)

Nesting automático
�Nesting com um clique no botão.  NestMaster oferece
nesting automático a nível de entrada incluído como
padrão.  Esse recurso é fácil de usar, ainda que muito
eficiente.

Nesting manual interativo
�Arrasta, solta e sacode as peças no grupo
�Move, espelha, gira ou agrupa as peças
�Detecção de interferência da peça
�Editar posição de lead-in/out dentro do grupo
�Sequenciamento de nesting automático e manual
�Controle da direção de corte
�Simulação da sequência de corte animada

Parâmetros do processo integrados
�Parâmetros do processo do valor da taxa de
   alimentação e kerf interativos
�Parâmetros de lead-in/out interativos
�Separações interativas para peça, chapa e
   espaçamento da perfuração

Relatório
�Relatórios da gerência e da oficina
�Exportar relatórios diretamente para PDF e planilha
   de dados do Excel (*.xls), CSV (*.csv), ou página da
   Web (*.html)

Saída
�Pós-processador com saída NC
�Compensação de kerf/pré-kerf automática
�Saída DXF

Unidade de extração de fumo

�Construção Ledge-Less
Elimina o acúmulo de poeira e acomoda
ambientes de lavagem

�Design compacto
Minimiza o espaço utilizado

�Performance poderosa
O sistema de limpeza de filtros ExtraLife™
fornece 30% mais energia limpa.

�Economias
Menos trocas de filtro, menores custos de
eliminação de filtros, consumo racional de
energia

�Confiabilidade
Resultados excepcionais por mais de 20 anos

A unidade de condicionamento de ar CNC

fornece resfriamento adicional - requerido em máquinas
que operam em temperaturas acima de 120°F (49°).
Consiste em um condicionador de ar de grade de
instrumento industrial de 1024 BTU 115 vca e
compartimento CNC para resfriamento externo da cabine
CNC.



PLANILHA

ESPECIFICAÇÕES
MONOGRAPH EXTREME ESPECIFICAÇÕES

Área de corte
efetiva

1524 x 3048mm 1524 x 3658mm 1524 x 6096mm 1829 x 3048mm 1829 x 3658mm 1829 x 6096mm

Largura de
corte útil

1524mm 1524mm 1524mm 1828mm 1828mm 1828mm

Comprimento
útil de corte

3100mm 3658mm 6096mm 3100mm 3658mm 6096mm

Velocidade
rápida

25,400 mm/min
(1000 IPM)

25,400 mm/min
(1000 IPM)

25,400 mm/min
(1000 IPM)

25,400 mm/min
(1000 IPM)

25,400 mm/min
(1000 IPM)

25,400 mm/min
(1000 IPM)

Largura da
máquina

2108, 20 mm 2108, 20 mm 2108, 20 mm 2413,00 mm 2413,00 mm 2413,00 mm

Comprimento
da máquina

4851,40 mm 5461,00 mm 9703,00 mm 4851,00 mm 5461,00 mm 9703,00 mm

Tensão da
máquina

115VAC @ 15 Amps

Abertura do
duto da mesa

304,80 milímetros para todos os modelos. 6096,00 milímetros para os modelos com válvula manual.

Controlador
CNC

Edge Pro Ti

Sistema de
acionamento

2-Axis Servo Drive

Tipo de mesa Mesa de Corte à Seco com exaustão por zona

Largura de corte eficaz: Comprimento de corte efetivo:

Tipos de material:

Espessura do material
Espessura para plasma:

Controle CNC
Hypertherm® Edge Pro Ti

Sistema de plasma Tipo de plasma

Tensão:

Controle de altura
para plasma
Controle de altura Ti
Torch com sensor
Hypertherm®

Mesa de corte

Outras Opções
Coletor de fumaça

Software de Aproveitamento de Chapas

Mesa de Corte à Seco com
exaustão por zona

Hypertherm® powermax 65

Hypertherm® powermax 85

Hypertherm® powermax 105

Hypertherm® MAXPRO200

A unidade de condicionamento de ar

   As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio



Formulário: Monograph Extreme 03/14 KPORT

Koike Aronson, Inc./Ransome
635 W. Main Street

P.O. Box 307
Arcade, NY 14009

Tel: (585) 492-2400
Fax: (585) 457-3517

Koike Aronson Biondi

Rua Agostinho Mazza N° 31
Bairro Parque do Trevo

Jaboticabal - SP
CEP 14871-710
Caixa Postal 534

Tel/Fax: (16) 3202-8439

www.koike.com
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