A Koike Aronson

oferece a indústria metalúrgic a em

geral, dezenas de formas de aumentar a lucratividade
das

suas atividades. Todos

soldagem e produtos

os

de corte

posicionadores de
térmico

de

alta

qualidade da nossa empresa são projetados para diversos
anos de uso, com desempenho confiável e produtividade
eficiente.

A linha mais completa da indústria. A linha
de máquinas

de corte, posicionadores,

equipamentos

de soldagem, equipamentos portáteis e aparatos de gás
da Koike Aronson é uma das maiores do mundo. Pequenas
oficinas e grandes fabricantes têm aproveitado a longa
vida úttil e operação segura dos Produtos Koike.

Suporte de mais alto nível. A Koike Aronson
sempre foi a única empresa do ramo que faz a manutenção
das

máquinas, quando necessário, com os mesmos

especialistas que as construíram. Isto significa que cada
máquina de corte e posicionador conta com o suporte
de um técnico especializado que conhece literalmente,
todos os detalhes do equipamento. Ao disponibilizarmos
nossos funcionários altamente gabaritados, minimizamos
seu tempo de manutenção e protegemos seu investimento.

KAR HISTORIA
A história da Koike Aronson/Ransome se inicia em 1946 quando Chuck Aronson fundou a Aronson Machine
Company, um fabricante de posicionador de soldagem. Chuck inventou e patenteou posicionadores que são usados
até hoje. Em 1969 a Airco adquiriu a Aronson Machine Company e a vendeu 10 anos mais tarde para a BOC. Em
1985, a Koike Sanso Kogyo (fundada em 1918) sediada em Tóquio, Japão, adquiriu a empresa combinada BOC e
Aronson, acrescentando uma linha de posicionadores de soldagem de nível internacional à sua linha de máquinas de
corte. O resultado foi uma única empresa que passou a fornecer ao mercado os
melhores posicionadores de soldagem e produtos de corte térmico do mundo.
Em 2001 a Koike Aronson comprou um grande concorrente sediada em
Houston, TX chamada Ransome Company. A aquisição permitiu à Koike Aronson
oferecer equipamentos de posicionamento mais duráveis, seguros e com maior
variedade. Hoje somos conhecidos como Koike Aronson/Ransome, Inc., “A linha
mais completa do indústria.”

Fábrica Original da Koike
Sanso

KAB HISTORIA
A história da Koike Aronson teve início no ano de 1996, quando fio fundada fundou uma empresa denominada
Biondi Máquinas, Dispositivos e Ferramentas Ltda. A empresa Biondi possuía uma ampla linha de produtos que
atendia grandes indústrias atuantes nas áreas de mineração, siderurgia, energia, sucroalcoleiras, transportes, entre outras.
Biondi fornecia manipuladores de solda, viradores de rolos, equipamentos para movimentação de cargas,
posicionadores para soldagem, prensa para cabos de aço e máquinas sob encomenda, atendendo às necessidades
individuais de cada cliente. Devido a similaridade de produtos, o Grupo Koike se interessou em fazer parte desse
potencial negócio. Em 2012, a Koike Aronson/Ransome
adquiriu a maioria das quotas da empresa Biondi, dando
origem à Koike Aronson Brasil. A fusão destas duas grandes
empresas aumentou, consideravelmente, o volume de produtos
fornecidos para toda a América do Sul. Com a Chegada da
Koike ao Brasil, demos origem a uma nova linha de produtos.
As mesas de corte começaram a ser fabricadas no ano de
2013, bem como a criação de um centro de distribuição de
equipamentos portáteis e aparatos de gás, com vasto
fornecimento através de distribuidores e representantes comerciais. Hoje somos a Koike Aronson Brasil “Especialistas
em soluções de corte, solda e posicionamento.” solda e posicionamento.”

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

A unidade Koike Aronson, Inc./Ransome fica situada em Arcade, New York em instalações frequentemente expandidas de acordo com
a demanda. A área industrial consiste de oficina mecânica, oficina de corte, duas oficinas de montagem, uma oficina de corte e uma
oficina de soldagem. É mantida uma qualidade extremamente alta ao realizar quase todas atividades industriais na própria empresa. A
fábrica usa 5S, uma ferramenta que aumenta a produtividade através de organização e práticas organizacionais aprimoradas. A fábrica
tem a capacidade de trabalhar durante três turnos com aproximadamente 100 funcionários por turno. A capacidade de usinagem varia
desde uma pequena porca até um grande projeto Além disso, são usados nossos próprios produtos para construir as máquinas dos
nossos clientes. Desde 2006 foram gastos mais de $10 milhões para expandir a produção de posicionadores de soldagem, mesas d'água
e máquinas de corte. Este investimento e aumento de capacidade comprova o empenho no setor e a determinação em fabricar os
melhores produtos do mercado. O compromisso também é demonstrado pela certificação ISO 9001 obtida pelas instalações de NY.
Temos a capacidade de melhorar nossos produtos, serviços e suporte à clientes continuamente. Com o conhecimento, funcionários,
habilidades e capacidade que possuímos, você pode ficar tranquilo, pois atenderemos às suas exigências sejam quais forem. Nenhum
projeto é muito grande para a Koike Aronson/Brasil.

ENGENHARIA
O Departamento de Engenharia é composto por engenheiros mecânicos, elétricos e de software com mais de 250 anos combinados
em experiência em projetos, processos e técnica. Seu conhecimento nos permite aplicar projetos comprovados às necessidades dos clientes
e a desenvolver novas tecnologias para aplicações customizadas. Usamos softwares AutoCAD, SolidWorks e Cosmos para otimizar projetos
para produtos padronizados e para criar soluções customizadas para equipamentos especiais. Nossos sistemas elétricos e mecânicos são
projetados de acordo com padrões industriais de resistência, confiabilidade e segurança.

U N I D A D E D E V E N D A / A S S I S T E N C I A TÉCNICA

KOIKE NO MUNDO

A Unidade de Negócios e Representantes de Assistência Técnica da Koike Aronson/Brasil
oferece aos nossos clientes mais de 170 anos de experiência combinada. Trabalhamos
em conjunto com nossos diversos distribuidores e representantes de vendas para
garantir que os nossos clientes, além de receberem produtos de alta qualidade, também
tenham o

equipamento correto para a sua aplicação. Incentivamos opiniões dos

clientes, e estamos prontos para colaborar com você para manter a sua máquina
produtiva durante muitos anos.
Os técnicos de assistência do nosso Departamento de Assistência Técnica de Campo
trabalham em equipe, para manter as máquinas funcionando com desempenho máximo.

Koike Sanso Kogyo, 1918
Toke Plant- Techno Center
Ohnodai 1-9-3
Midori-ku, Chiba-shi,
Chiba 267-0056 Japan
Tel: +81-43-226-5511
www.koikeox.co.jp

Isto começa com a documentação de pré-instalação para preparar os nossos clientes
para a entrega e instalação da máquina e treinamento.
Nosso site contém muitas informações úteis. Além disso, os clientes podem obter
assistência telefônica de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas. Treinamento adicional
e reparos no local estão disponíveis para solucionar problemas da máquina que não
podem ser resolvidos pelo telefone.

Koike Aronson, Inc ./ Ransome, 1985
635West Main Street
Arcade, New York 14009
Tel: 585-492-2400
www.koike.com

Suporte técnico ao telefone é prestado diretamente pelo Atendimento Técnico de
Campo da Koike, e não por call center anônimo, durante a vida útil da máquina.
Para conhecer como a Koike Aronson pode ajudar a aumentar a lucratividade da sua
área metalúrgica, marque uma visita às nossas instalações hoje mesmo.

Koike Engineering Tangshan Co., Ltd, 2002
Xi Chang Road East Side
New & Hi-Tech Development Zone
Tang Shan City, Hebei Province, 063020, P.R.
China
Tel: 86-135-317-3111
www.koike.cn

KOIKE Europe B.V. Germany Branch
Office, 2016
Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Germany
Tel: +49 6004 916930
www.koike-europe.comde

Koike India Distribution, 2011
No. 679/2/1 Kuruli, Chakan, Taluka Khed
Off Chakan-Alandi Road
Pune-41050, Maharashtra, India
Tel: +91 2135304050
www.koike-india.com

Koike Aronson Brasil, 2012
Rua Agostinho Mazza N° 31
Barro Parque do Trevo, Jaboticabal - SP
CEP 14871-710 Caixa Postal 534
Tel: (16) 3202-8439
www.koike.com

Koike Europe, B. V. 1982
Grote Tocht, 19
1507CG Zaadam,
The Netherlands
Tel: 31-75-6127227
www.koike.nl

Koike Korea Engineering, 1988
1318-26, Daekwng-Dong,
KimchonCity, Kyoung Sangbuk-Do
South Korea
Tel: 82-547-39-3711
www.koike.co.kr

Demo Room at
Koike Aronson, Inc./
Ransome
USA Facility
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MÁQUINAS DE CORTE

M AN I P U LAD O R E S D E S O L D A

POS IC IONA DORES

ELEVAÇÃO E TRANSPORTE
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APARATOS DE GÁS

MÁQUINAS
DE CORTE

A Koike

oferece à indústria a mais
completa linha de máquinas de corte.
Eleja uma de nossas tecnologias de corte:
oxicorte, plasma, laser ou jato d’água, e então
combine a máquina com um de nossos
controles CNC, adicionando precisão e
versatilidade ao sistema.

M ÁQUINAS DE CORTE

PNC-12 EXTREME
Máquina de Corte CNC

Desgin compacto dividido em 3 partes, montagem
simples mesmo para iniciantes.
●

Controle CNC D420 Koike, com display LCD
de 7" e um operação amigável. O controle
possui uma porta USB, pela qual programas
podem ser transferidos por pen-drive.

●

Biblioteca com 48 figuras padrão no CNC, permite
ágil programação de diversos modelos.

●

Software de Programação offline, C-Cut ou
Hyperhterm disponíveis.

●

●

O trilho longitudinal da PNC 12 [e fabricado
em aço, robusto desenvolvido para trabalhos
pesados. Possui guias lineares e sistema de tração
pinhão / cremalheira.
Incluso controle de altura por tensão de arco
[THC], controle de altura inicial [IHS] e sensor
anti-colisão magnético.

●

Maçarico de Oxicorte [opcional] com garantia
vitalícia contra retrocesso de chama [flashback].

●

Três modelos de mesa de corte:
●

De acordo ao projeto do cliente

●

Mesa d' água

●

Ofertamos o desenho de mesa padrão Koike
em DXF [Cortesia]
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MONOGRAPH SX
Máquina CNC para corte á plasma

É uma máquina projetada para fornecer muitos anos de
desempenho confiável e produção eficiente.
• Mesa d'agua unificada ao corpo mantendo como
característica primordial sua forma compacta ,otimizando
o espaço utilizado
• O design robusto da Monograph SX e as
reduções planetárias de baixa folga permitem
que essa máquina, mesmo simples
motorizada, ofereça movimentos suaves e precisos
• Disponível nas configurações:
1500mm x 3000mm ou 1500mm x 6000mm
• Controle CNC Koike
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MÁQUINAS DE CORTE

FLEXIGRAPH
Máquina CNC para corte á plasma

Melhor “Custo x Benefício” em se tratando de
Baixo investimento inical. Toda rigidez e estabilidade
do Sistema com “Dupla Motorização.”
• Controle CNC e Estrutura Rigida.
• Sistema de Alta Precisão, duplo Motorizada.
• Dist. Max. entre trilhos: 4,000 mm
• Até 2 Estações de Oxi-corte.
• 1 Estação de Plasma (PWMX/MAX200)
(Max. 1 Plasma + 1 Oxi-corte)
• Trilhos Longitudinais modelo T-type

MAXIGRAPH

Máquina CNC para corte á plasma e oxicorte
Melhor “Custo x Benefício” em se tratando de Baixo
investimento inical. Toda rigidez e estabilidade do Sistema
com “Dupla Motorização.”
• Controle CNC e Estrutura Rígida.
• Sistema de Alta precisão, duplo motorizada.
• Dist. Entre trilhos max: 4,000 mm
• Até 4 Estações de Oxi-corte.
• 1 Estação de Plasma (PWMX/MAX200).
(Max. 1 Plasma + 3 Oxi-corte)
• Trilhos longitudinais de 22kg/mt.

M ÁQUINAS DE CORTE

PLATE-PRO EXTREME
Corte CNC à Plasma e Oxicorte

2000

2500

3100

De baixo custo, Versátil, Durável
• Largura de corte de 1.524mm, 1.828mm e
3.048mm
• Comprimento de corte de 3.048mm a
30.480mm
• Alta velocidade de curso, 20.320mm/min
• Trilhos retificados, 22 kg/m, montado no piso
• Perfil rígido com barras redondas de alta
resistência proporcionam deslocamento suave e
preciso
• Servo acionadores AC com acionamento duplo,
motores e engrenagens planetárias
• Controle CNC com drives integrados
• Máximo de 2 sistemas de plasma e 4
estações de oxicombustível
• Opcional - Mesa de Corte
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MASTERGRAPH EXTREME
Sistema Integrado de Corte Térmico e de Marcação
1500

4

2500

3100

3700

Versatiladade e durabilidade incomparáveis
• Largura de corte efetivo
1.524mm no Modelo 1500 e
3.658mm no Modelo 3700
• Alta velocidade de curso, 20.320 mm/min,
velocidade de contorno, 10.160mm/min
• Trilhos de tripla usinagem 22kg/m, sistema
• Motores AC sem escova, redução planetárias
• Esteira porta-cabos
• Comporta até 6 estações de ferramentas
• Opção de chanfrador a plasma 3D LT
• Opcional - Mesa de Corte

M ÁQUINAS DE CORTE

VERSAGRAPH EXTREME
Sistema Integrado de Corte
2500 3100 3700
5000 6300 7500

Incomparável na velocidade, precisão,
versatilidade e durabilidade
• Perfil rígido com barras redondas de alta
resistência proporcionam deslocamento
suave e preciso
• Larguras de corte útil de 2,7m
(modelo 2500) até 8m (modelo 7500)
• Velocidade de 20m/min no vazio e
10m/min em corte de contornos
• Motorização tripla, Sistema de
trilhos de 22kg
• Drives AC sem escovas, caixa de
engrenagem planetária
• Controle CNC com interface de
operador KOIKE
• Opção para uso de cabeçote
chanfrador 3D LT
• Opcional de auto espaçamento para
Tochas
• Opcional -Plataforma de operador
• Opcional -Mesa de Corte

CABEÇTE CHANFRANDOR A PLASMA
Chanfro Manual

Chanfrador 3D-LT

Chanfro Manual
• Ângulo manual positivo de 45° e negativo de
40°
• Ângulo manual disponível no sentido do
eixo longitudinal
Chanfrador 3D-LT
• Executa cortes chanfrados limpos, com
menos formação de escória
• Corte de contorno capaz de chanfrar ângulos
de +45° e -40°
• O cabeçote rotaciona continuamente, devido a
junta rotativa incorporada ao sistema
• Adaptação à Série Versagraph Extreme
e Mastergraph Extreme
• Usa um sistema plasma de alta definição
com capacidade nominal para cortes de
chanfro em aço carbono com espessura
de até 50,8 mm
• Pode realizar chanfros dos tipos K, V, X
e Y

M ÁQUINAS DE CORTE

KOIKEJET E

SÉRIE

Corte a Jato d’água com Pressão Ultra Alta
44 48 510 610 612

Máquinas de corte a Jato d’água
• Cutting Sizes Available: 4ft x 4ft,
4ft x 8ft, 5ft x 10ft, 6ft x 10ft,
6ft x 12ft
• Eixo Z motorizado com curso
de 150mm
• Guias lineares em aço inoxidável
• Velocidade de avanço de 7.620
mm/min
• Bomba intensificadora de 60,000 psi
Hypertherm®
• CNC BURNY Phantom ST em pedestal
• CNC Hypertherm EDGE® Pro Ti
• Software específico para Jato d’água
IGEMS
• Opção de cabeçote Bevel de 5 eixos
para até 45° com controle de funil
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KOIKEJET PRO

SÉRIE

Corte com Jato d’água de Pressão Ultra Alta
44
66
610
612
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Máquinas de corte a Jato d’água
• Áreas de corte de 1,3m x 1,3m,
2,0m x 2,0m, 2,0 x 3,3m e 2,0m x 4,0m
• Eixo Z motorizado com curso de 200mm
• Rolamentos e fusos com esferas de
precisão pré-carregados
• Velocidade de deslocamento no vazio de
12.500mm/min
• Bomba intensificadora de 60,000 psi
Hypertherm®
• Controle de altura inicial de corte
• Alinhamento de material a laser
• Controle de altura da água ajustável
• CNC BURNY XL tela sensível ao toque em
pedestal móvel
• Software específico para Jato d’água
IGEMS

M ÁQUINAS DE CORTE

LASERTEX

SÉRIE

Máquina de Corte Largo a Laser com CO2
Processa até 500 toneladas de chapa de aço
por mês
• Corte de alta-velocidade, de linha
comum, para reduzir o tempo de ciclo de
20% a 30% e custos com retalhos de 1% a 5%
• Funciona sem intervenção de operador,
permitindo turnos noturnos, feriados e
finais de semana a custos reduzidos
• Corte de alta precisão, sem rebarba
elimina a necessidade de processos
secundários
• Capacidade de corte de 3mm a 25mm
• Posição revolucionária do ressonador
de laser de CO2 no corpo da máquina
• Projeto SigmaBox patenteado, para maior
estabilidade do feixe de laser e menores
custos de manutenção
• Perfuração HSQ (Alta-Velocidade
e Alta-Qualidade)
• Disponível em 4 kW e 6 kW

FIBERGRAPH

SÉRIE

Máquina de Corte Largo a Laser com CO2

Especificações da 2kW/5kW
• Espessuras de corte
Aço Carbono: 2kW 3.2mm(1/8) - 19mm
5kW 3.2mm - 36mm
Aço Inox: 2kW 3.0mm - 8mm
5kW 3.0mm - 30mm
●

●

●

●

Tempo de Perfuração Reduzido
Pela Metade em comparação com o nosso laser
de CO2 6kW.
Consumo de Energia
A eficiência do oscilador e a unidade do chiller
reduz para 1/3 o consumo de energia comparado
com nosso Laser de CO2
Custo Total de Operação
Uma vez que não utiliza nenhum gás laser, não há
necessidade de revisão no turbo-compressor, que
é de alto custo. Adicionalmente, uma vez que não
utiliza espelhos para transmissão do feixe laser, a
limpeza e alinhamento periódico dos espelhos não
são necessários e reduz pela metade o custo
operacional em comparação com o nosso laser de
CO2 6kW
Configuração livre da largura e comprimento de
corte
Suporta largura de corte efetiva 2.500 - 5.500mm
e comprimentos de trilhos longitudinal até
30.000mm

M ÁQUINAS DE CORTE

MESAS DE CORTE
Mesa de corte com exaustor de fumos
Projeto Modular para futura expansão

Mesa de corte à água
Desenho de Defletor
Pneumático

• Seções de 5 pés com quatro zonas de 15 polegadas
para
extração máxima de fumaça

• Válvulas de controle
manual do nível
d`água

• Cobertura de 50% da mesa

• Válvulas solenóides eletricamente acionadas para
controle do nível d'água opcionais

• Ripas, armação de ripa e coletor de escória removíveis
• Larguras de corte de 1524mm, 1829mm, 2438mm, 3048mm e
3658mm.
• Expansível para comprimento de corte de 45.720mm
• Larguras customizadas disponíveis
• Zonas mecanicamente acionadas

• Ripas, armação de ripa e coletor de escória removíveis
• Larguras de corte de 1524mm, 1829mm, 2438mm,
3048mm e 3658mm
• Comprimentos de corte de 3048mm a 15240mm
• Larguras e comprimentos customizados disponíveis

• Sem componentes pneumáticos ou elétricos
Klean Sweep
Mesa de corte auto limpante
• Largura e Comprimento personalizados disponíveis
• Controle de amortecimento por área
• Opções de removedor de escória:
Recipiente de coletor de escória embutido no chão
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MANIPULADOR
Manipulador de solda

Otimização do processo de solda, compreende
manipuladores desde 2m x 2m até 8m x 8m
• Elevação acionada por correntes com
contrapeso
• Trava de segurança anti queda da lança e
dispositivo anti tombamento no trilho
• Elevação da lança, giro da coluna e translado
da base mecânico ou manual
• Com assento para conforto do operador
• Ajuste fino do bico da tocha feito por cross
slide (curso de 300mm x 300mm)
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POSICIONADORES
Os posicionadores Koike Aronson Brasil são
projetados para atender as necessidades de soldagem
de peças com agilidade e precisão.
Os diversos modelos de posicionadores suportam peças
de tamanhos e formatos variados e com capacidade a
partir de 50kg.

POSICIONADORES

VIRADOR
Virador de corpos cilíndricos

Fundamental no processo de soldagem
●
Disponível para cargas de 5 ton à 500 ton
●
Velocidade variável contralada por inversor
de frequência
●
Com rodas de aço ou emborrachadas ou
poliometano.
●
Acionamento por boteira com cabo ou via
rádio
●
Motorredutor com freio
●
Regulagem manual de abertura entre os
rolos
●
Constituído por um montante acionado e
um livre
●
Fabricação conforme as normas NR-10 e
NR-12
●
Financiável através de FINAME
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TR

SÉRIE

Rolos Rotativos
WRD 5-20
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Posicionamento eficiente de peças longas
ou cilíndricas
• A tecnologia overload disks, exclusiva
da Koike Aronson previne que mesmo
cargas 200% acima da capacidade causem
a ruptura da borracha
• Mancais com rolamentos auto
compensadores
• Rodas de precisão, de borracha ou aço
• Eixos de tirante garantem funcionamento
perfeito da malha da engrenagem,
sem folga
• Acionador de Inversor AC com freio
dinâmico proporciona funcionamento
suave e preciso
• Caixa de engrenagem de aço completamente
encapsulada, com auto lubrificação
• Capacidades de carga de 13.5t
à 90t; giro máximo de 300t

POSICIONADORES

TR

SÉRIE

Rolos Portáteis
Rolos leves que podem ser facilmente
transportados e configurados de acordo
com o local de trabalho
• Acionador com pneus e rolos da
engrenagem intermediária de borracha
• Compacto, pode ser instalado em
qualquer local da fábrica
• Faixa de diâmetro de 88,9mm
a 1.016mm
• Roda auxiliar opcional, de pequeno
diâmetro, comporta diâmetros de
38,1mm a 88,9mm
• Cada acionador e rolo da engrenagem
intermediária tem a capacidade de
1.350kg. A configuração
com um acionador, duas engrenagens
intermediárias tem a capacidade de
4.050kg

TR

SÉRIE

Rolos Rotativos
300
a
1200

Posicionamento eficiente de peças longas
ou cilíndricas
• Rodas de aço
• Eixos de tirante garantem o funcionamento
perfeito da malha da engrenagem, sem folga
• Mancal de aço super reforçado com
rolamentos auto compensadores projetados
para suportar pesos muitas vezes maiores que
os da carga
• Acionamento AC eletrônico e freio
dinâmico proporciona funcionamento
suave e preciso
• Movimento transversal rápido
• Capacidades de carga de 135.000kg
a 600t; rotação máxima de 1.200t

POSICIONADORES

1
21
7

ROLOS ROTATIVOS
Anti-Drift

Anti-deslocamento Exclusivo da Koike
• Movimento mínimo do Tanque durante as
correções de deslocamento
• Pequena força de correção necessária
• Tempo de resposta rápido para corrigir o
deslocamento de recipiente
• Projeto de baixa manutenção e baixo custo
Formas convencionais de Controle Anti-Deslocamento
• Eixo acionado de Movimento Lateral propociona o
deslocamento da linha central do tanque para a esquerda
e direita
Rodas de Movimento Vertical
• Causa o deslocamento da linha central do tanque
para a esquerda, direita, para cima e para baixo
Eixo Excêntrico com Patenteado da Koike
• Baixa o centro de gravidade da peça a ser soldada
• Compensa automaticamente as irregularidades do
tanque e desalinhamento das rodas.
• Mantém o tanque na posição axial dentro dos rolos
com tolerância média de 1mm.

ROLOS ROTATIVOS
Rolos Auto-Alinhadores Rustler

Ajusta-se automaticamente para acomodar
qualquer peça circular mantendo uma
inha central constante
• Quatro rodas auto-alinhadoras se
movimentam automaticamente na
posição de suporte ideal – sem
necessitar ajuste para o operador
• Se ajusta automaticamente às condições
da carga
• Velocidade variável, redutores de
engrenagem autotravantes, rolamentos
auto-alinhadores
• Capacidade rotativa de 15 toneladas
para cima
• Controle Remoto
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POSICIONADORES

ROLOS ROTATIVOS
Rolo com Encaixe

Encaixa e prende as seções juntas, permite
fazer recipientes com diâmetro uniforme
• Faixa de capacidade de 20t
a 100t
• Ideal para oficinas de tanques, com alta
produtividade
• Disponível em diferentes comprimentos
de seções de rolos, que podem ser
acopladas e desacopladas para permitir
acionamento completo ou parcial na linha
• Fornecido em seções de 3.333mm, que
podem ser interconectadas fazendo
seções de até 33.333mm de comprimento

TR

SÉRIE

Rolo WPR
Rolos estacionários para peças pequenas
• Faixa de diâmetros de 76,2mm a
101,6mm
• Quatro rodas de borracha, dois eixos,
travas de cubo cônicas
• Acionamento SCR DC com freio
dinâmico
• Diversos comprimentos de armação
disponíveis
• Capacidade de carga de 2.250 kg
(5.000 lb)

POSICIONADORES

TR

SÉRIE

WRU Rolos Rotativos

Rotação de peças cilíndricas pesadas
com segurança sem estragar, enrugar,
ou recortar
• Rodas podem ser posicionadas em
qualquer lugar
• Rodas W12 x 4R equipadas com travas
de cubo cônicas que não requerem rasgos
de chavetas nos eixos
• Diâmetro máximo de 2m (Modelos 5, 10,
e 20); 4,3m (Modelo 30)
• Capacidades de carga de 2.250kg
à 13.500kg
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TR

SÉRIE

Rolos Rotativos com Inclinação
Elétrico, inclinação para operações desde
horizontal a 45°
• Inclinação precisa, determinada
por transferidor montado na lateral
do aparelho
• Gatilho ajustável pode ser configurado
para interromper o movimento em uma
certa inclinação em qualquer ângulo
• Faixas de diâmetro de 76,2mm a
1.828mm
• Capacidades de carga de 1.350kg
à 13.500kg
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POSICIONADORES

TR

SÉRIE
Rolos Rotativos Trac-Tred®

Rotação precisa de recipientes com
paredes finas
• Rotação com segurança. Peças
cilíndricas com paredes finas superfícies
preciosas sem estragar, enrugar,
ou recortar
• Sistema Trac-Tred® patenteado permite
fazer rotação uniforme, precisa de
recipientes de 1,3m para 3,3m, (padrão), até
5,3m(opcional)
• Capacidades de carga de 2.700kg
à 3.600kg

ROLOS ROTATIVOS
PTR Rolos para Canos e Tubos

PTR para rotação de canos e tubos em
uma base ajustável conveniente
• Faixa de capacidade de 450kg
a 4.550kg
• O rolo engrenagem intermediária do PRT
tem rodas de borracha acomodando
diâmetros de 50,8mm a 914mm
• O suporte permite ajuste vertical de
203mm
• Rolamentos, ajuste constante do centro
• Pode ser usado como um rolo de suporte
auxiliar com posicionadores, cabeçotes
fixos, ou rolos elétricos

POSICIONADORES

TR

SÉRIE

Rolos Rotativos para Rotores e Turbinas
60

toneladas

a
250 toneladas

Rotação controlada de rotores com excelente
custo-benefício
• Mais econômico do que blocos em V,
somente requer um guindaste para
colocação e retirada
• Rotação fácil de objetos como turbinas
de vapor e gás para inspeção sônica
e reparos com soldagem
• Rodas de laminados fenólicos em chassis
rígido permitem a configuração
• Caixas de engrenagem de aço soldado
e eixos com rolamentos cônicos
• Capacidades de carga de 60 a 250
toneladas; outras capacidades
mediante solicitação

1 55

INCLINAÇÃO/ROTA
Posicionadores

B1
B3

LD-60R
LD-150R
LD-300R
LD-600R

LD-60T
LD-150T
LD-300T
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Série B
Posicionamento seguro, versátil para projetos de
soldagem de 45kg à 135kg
• Acionamentos eletrônicos SCR de estado
sólido, com velocidade
variável, mantém velocidade e controle
precisos durante o processo
de soldagem
• Inclinação para frente, de 135°, controlada
por roda manual
• Pedal de Partida/Parada
• Carga máxima do Modelo B1: 45kg em 1
polegada fora da mesa; Carga
máxima do Modelo B3: 135kg
Série LD-R
Posicionamento seguro, versátil para projetos de
soldagem de 60kg à 300kg
• Três capacidades de carga; 60 kg, 150 kg,
300 kg
• Sistema de Acionamento Confiável
• Ângulo de Inclinação 0 +/- 135°
• Engrenagem Sem Fim Auto travante
• Moentes de Precisão Soldados
• Rolamentos cônicos
Série LD-T
Posicionamento Seguro e Versátil para peças com
60 a 300kg
• Três versões com diferentes capacidades:
60kg, 150kg ou 300kg
• Sistema motorizado confiável
• Ângulo de inclinação: 0 +/- 135°
• Controle de solda Built-in

POSICIONADORES

POSICIONADOR

SÉRIE

Posicionadores de Equilíbrio Universais

Seguro e ágil na manipulação de peças grandes,
Irregulares
• Permite ao soldador posicionar os objetos
aplicando pressão com um simples toque,
sem precisar, sequer, retirar a máscara
de proteção.
• É possível rotacionar as peças 360 graus
nos eixos horizontal e vertical, para
manter a posição de soldagem mais
produtiva, com o posicionamento correto,
na altura das mãos do operador.
• Ampla gama de modelos e capacidades
de 45kg à 1800kg

POSICIONADOR

SÉRIE CML

Posicionadores com elevação
Cabeça movida e
Cabeça motriz

Resistente, posicionamento preciso
• Rotação da placa de 360º
• Elevação por correntes com trava de
segurança e fim de curso
• Motores verticais com freio e velocidade
variável para maior segurança
• Pinos de inclinação de suporte
duplo previnem o desalinhamento
de engrenagens de rotação
• Fácil de transportar dentro das instalações
• Capacidade de carga a partir de 1000kg
• Sensor de presença de área
• Financiável através de FINAME
NR-12

POSICIONADORES

POSICIONADOR

SÉRIE E RGO

Posicionadores com elevação
DROP CENTER

Agilidade, segurança e precisão
• Rotação da placa de 360º
• Rotação do braço de suporte da placa
de 360º
• Elevação por correntes com trava de
segurança e fim de curso
• Motores verticais com freio e velocidade
variável para maior segurança
• Pinos de inclinação de suporte
duplo previnem o desalinhamento
de engrenagens de rotação
• Fácil de transportar dentro das instalações
• Capacidade de carga a partir de 700kg
• Sensor de presença de área
• Financiável através de FINAME
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POSICIONADOR

SÉRIE

Posicionadores sem elevação

Cabeça movida e
Cabeça motriz
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Posicionamento partir de 1.000 kg.
• Rotação da placa de 360º
• Design robusto que garante estabilidade
com qualquer peso
• Motores com variação de velocidades,
controlados por inversores de frequência
e Botão pulsopotenciomêtro
• Comando por botoeira com cabo ou
via rádio
• Tensão de 220, 380, 440 volts
• Sensor de presença de área
• Financiável através de FINAME
NR-12

POSICIONADORES

POSICIONADOR

SÉRIE

Posicionadores sem elevação
Horizontal

Posicionador de solda horizontal
• Rotação da placa de 360º
• Apoio tipo luneta
• Controle por inversor de frequência
para variação da velocidade de rotação
• Comando por botoeira com cabo ou
via rádio
• Dispositivo de segurança antiqueda da
placa em caso de fratura acidental do
eixo ou mancais
• Capacidade de carga de 1.000 kg
a 50ton.
• Financiável através de FINAME

HD

SÉRIE

Posicionadores Acionados por Engrenagens
HD20

Posicionamento com baixo custo
• Capacidade: 900kg
• Engrenagem de rotação com capacidade
para 1.380 kg/mt (12.000 lb/polegada)
garante a segurança e estabilidade
• Desenho de perfil em caixa não distorce
a engrenagem de suporte quando o
posicionador está carregado
• Motores montados levantados para
proporcionando fácil acesso e vedação
anti poeira
• Disponível em velocidades fixas ou
variáveis com rotação e inclinação manual
ou elétrica
• Inclui um pino de engrenagem sem fim
auto travante, particularmente adequado
para cargas grandes, descentralizadas
• Tensão de 110 volts

POSICIONADORES

HD

SÉRIE
Posicionadores Acionados por Engrenagens
HD25
HD30
HD45
HD60
HD100

Resistente, posicionamento confiável:
1.125 kg - 4.500 kg
• Inclinação frontal de 135°, elétrica
• Parte elétrica grau NEMA 12
• Motores verticais fixados com
segurança dentro do chassis
• Pinos de inclinação de suporte
duplo previnem o desalinhamento
de engrenagens de rotação
• Acionamento de engrenagem sem fim
de alumínio-bronze de 90.000 psi
• Fácil de transportar dentro das instalações
• Capacidade de carga de 1.125 kg
à 4.500 kg
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HD

SÉRIE

Posicionadores Acionados
por Engrenagem
HD160
HD240
HD400
HD500
HD600
HD700

Posicionamento preciso e confiável
de grandes peças
• Caixas de engrenagem de alto
desempenho e precisão, minimizam
a folga entre as engrenagens sob
cargas pesadas
• Inclinação para frente de 135°, elétrica
• Parte elétrica grau NEMA 12
• Acionamento de engrenagem sem fim
de alumínio-bronze de 90.000 psi
• Modelos HD400 a HD700 têm imensos
moentes de travessão encaixados e
acionamento final da rotação da mesa
por engrenagens cilíndricas
• Fácil transporte
• Capacidade de carga de 7.200 kg à
31.500 kg

POSICIONADORES
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G

SÉRIE

Posicionadores Tipo 45-90
G400
to
G2200

Nosso posicionador de maior capacidade
com inclinação elétrica
• Inclinação elétrica de 90° para frente e
45° para trás
• Bases de altura fixas, eixos motores ocos
• Engrenagem principal completamente
coberta, moente reforçado com vigas
• A caixa de acionamento da engrenagem
sem fim é montada com solda no moente
• O eixo de transmissão por parafuso sem
fim é protegido pela sua colocação dentro
da manga do moente
• Capacidades de carga de 18.000 kg
à 99.000 kg

G

SÉRIE

Tipo 45-90 Posicionadores
G3500
a
G10,000

Praticidade na usinagem, soldagem e
montagem de grandes estruturas
• Subconjuntos dos moentes de precisão
• Eixos motores resistentes
• Rolamentos cônicos pré-carregados
com lubrificação perpétua
• Chassis reforçado, em forma de caixa
• Gatilhos de limites ajustáveis
• Inversor de AC de alto desempenho
com Freio Dinâmico
• Capacidades de carga de até 450.000kg;
capacidades mais altas disponíveis mediante
solicitação

POSICIONADORES

P

SÉRIE
Posicionador 25P a 120P

Posicionamento versátil e seguro com
elevador elétrico e capacidade para
até 60t
• Acionadores de velocidade variável
com Inversor de AC, proporcionam
rotação contínua da mesa em 360°
• Inclinação da mesa para frente de 135°
com transferidor de inclinação e chave
ajustável de limites
• Ajuste manual de altura com pinos,
no modelo de duas pernas
• Construído com aço rígido soldado
e chassis com perfil de caixa
• As mesas são usinadas e contêm
encaixes para engate rápido dos
trabalhos de soldagem
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GE

SÉRIE

Posicionadores com Elevação
por Engrenagem
GE25
GE30-6
GE30
GE45
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Altura de soldagem otimizada , para pequenas
aplicações
• Inclinação elétrica e rotação otimizadas,
garantindo posição segura
• Permite trabalhar em baixo nível,
possibilitando soldagem rápida e segura
• Inclinação, rotação e elevação
simultâneas
• Colunas múltiplas com cremalheira
proporcionando maior rigidez e segurança
• Pode ser posicionado para manter
a costura de solda na altura mais baixa
para o operador
• Pino integral de elevação com eixo
bengala de liga de aço com rendimento
130.000 psi
• Rolos de guia de alumínio-bronze e
engrenagem sem fim autotravante
• Rolamentos auto-alinhados montados em
mancais
• Capacidade de carga de 1.125kg
à 2.025kg

POSICIONADORES

GE

SÉRIE

Posicionadores com Elevação
por Engrenagem
GE60
GE90
GE120
GE180
GE250

Posicionador de grande capacidade, em uma
unidade compacta
• Permite trabalhar em baixo nível,
possibilitando soldagem
• Inclinação, rotação e elevação simultâneas
• Setores de inclinação dupla e eixos
motores ocos
• Quatro cremalheiras entre placas com
espessura dupla
• Pinos de elevação funcionam de forma
sincronizada, assim que qualquer falha
interrompe a operação do aparelho inteiro
• Capacidades de carga de 2.700kg
à 11.250kg

GE

SÉRIE

Posicionadores com Elevação
por Engrenagem
GE500
GE850
GE1200
GE3500

Facilita o posicionamento em trabalhos de
soldagem de maior porte
• Permite trabalhar em baixo nível,
possibilitando soldagem mais rápida e
segura
• Inclinação, rotação e elevação simultâneas
• Colunas múltiplas com cremalheira
proporcionando maior rigidez e segurança
• Modelo 500 tem quatro encaixes radiais
e encaixes de extremidades; o Modelo 850
tem até 8 encaixes
• Pinos de elevação funcionam de forma
sincronizada, assim que qualquer falha
interrompe a operação do aparelho inteiro
• Capacidades de carga de 22.500kg
à 157.500kg

POSICIONADORES

PE

SÉRIE

Posicionador com Elevador Elétrico

Posicionamento seguro, versátil, com elevador
elétrico, com capacidade para até 60 ton
(120.000 lb)
• Acionadores de velocidade variável com Inversor
de AC, proporcionam rotação contínua da mesa
em 360°
• Inclinação frontal de 135° com transferidor de
inclinação e chave ajustável de limites
• Elevador elétrico fornecido através de (2) dois
parafusos acme com diâmetro grande acionados
por uma engrenagem sem fim, que proporciona
elevação consistente com fator de segurança 4 a 1
• Elevador com engrenagem sem fim confiável para
peças de até 60 ton (120.000 lb)
• Condução com precisão graças a rolamentos de
condução da came de grande-diâmetro e largos,
em guias planos
• Construído com aço rígido soldado e chassis em
perfil de caixa
• As mesas são usinadas contendo encaixes para
travamento rápido para soldagem
• Capacidades de carga de 1.25t à 60t
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HT

SÉRIE

Posicionadores de Cabeçote
fixo-Cabeçote móvel
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Permite rotação completa através do eixo
horizontal, como se fosse um torno.
Ideal para estruturas longas
• Manipula peças nas posições de trabalho
mais convenientes garantindo soldagem
mais rápida, segura, e de alta qualidade
• Furos-guia na mesa
• Chassis em perfil de caixa, mais
resistente; construído com aço rígido
soldado
• Acionamento com engrenagem resistente
permite rotação suave e minimiza a
dissipação de movimento
• Disponível com bases fixas, bases
manualmente ajustáveis e elevação
com engrenagem
• Capacidades de carga de 1.25t à
120t

POSICIONADORES

HTS

SÉRIE

Posicionadores “Cabeçote
fixo-Cabeçote móvel”

As vantagens do posicionador com cabeçote
fixo-cabeçote móvel com a conveniência
de carregamento baixo
• As peças podem ser carregadas a pouca
altura do chão e elevadas, para alturas
que facilitam o trabalho de soldagem,
proporcionando soldagem mais rápida,
segura e de alta qualidade
• Motores AC com velocidade variável
disponíveis com classificações opcionais
• Lubrificação perpétua e unidades
de acionamento vedadas
• Parte elétrica grau NEMA 12, blocos de
terra, rolamentos cônicos
• Capacidades de carga de 1.25t
120t

PE

SÉRIE

Cabeçotes fixos e móveis
com Elevador Elétrico

Engrenagem sem fim confiável permite elevar
peças de até 40t
• Parafusos acme de diâmetro grande
acionados por uma engrenagem sem fim
proporcionam elevação consistente
com fator de segurança 4 a 1
• Condução com precisão graças a
rolamentos de condução da disco
de grande-diâmetro e posição, em
guias planos
• Acionamento AC digital permite a
sincronização durante o ciclo de
elevação e resincronização mecânica
absoluta no ciclo completo
• Construído com aço rígido soldado
e chassis em perfil de caixa
• Mesas são usinadas contendo encaixes
para travamento rápido para soldagem
• Capacidades de carga de 2.5t à 40t

POSICIONADORES

TILTER

SÉRIE

Posicionadores com Inclinação de 180°

Em algumas aplicações de soldagem longas,
permite montagem mais rápida do que os
posicionadores de cabeçote fixo-cabeçote
móvel
• Rotação de 90° na posição horizontal
garante acesso para soldagem plana
enquanto os objetos montados ficam livres
• Opera em uma única faixa de movimento,
requer o mínimo de espaço
• Sistemas acionados por motor de freio,
parte elétrica grau NEMA 12 a prova de
pó
• Mesa fixa com quatro-encaixes
• Capacidades de carga de até 37.5t
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FT

SÉRIE

Mesa Giratória
Posicionadores confiáveis e resistentes para
solda, corte, montagem,inspeção por raios x, e
usinagem
• Corrente terra confiável garantida pelos
rolamentos cônicos e nosso sistema
exclusivo de fundação
• Engrenagens com baixa tolerância mantém a
folga dentro do limite de 0,05mm de raio
• Rolamentos antifricção e rolamentos
cônicos, caixas de engrenagens de aço,
que não requerem manutenção
• Rotação com Inversor AC de velocidade
variável
• Freio dinâmico, movimento transversal
rápido
• Capacidades de carga de 450kg
à 54.000kg
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POSICIONADORES

SOLDAGEM DE TANQUES
AGW-I
AGW-II
(Soldador
Automático
de Tanques/
Soldador 3:00)

Velocidade de trabalho em construção até
20 vezes mais rápida do que operação manual
• Unidade auto motriz
• Velocidades de movimentação 4 IPM a
105 IPM de acordo com os procedimentos
• Dimensões de placas de até 10 pés
de altura e espessura de até 44 mm;
tanques de 10m de diâmetro ou maiores
• Permite usar qualquer combinação de arame de
soldagem requerido e fluxo de acordo com o
procedimento
• Permite soldar um ou ambos os lados
de um tanque
• Permite também, soldar com arame simples
ou processos arco submerço ou arco aberto

POSICIONADORES

SOLDAGEM DE TANQUES
AGW-I-LW Peso Leve

Sistema automático que agiliza a construção de
tanques de armazenamento com paredes finas
• As placas são montadas em rodas
flangeadas ajustáveis em velocidades controladas
pelo operador de 0,10–2,67 m/min
• Comporta de até 5mm de espessura e
diâmetros de tanque de até 4m
• Equipado com cabeça de solda, controles,
cintas de suporte de fluxo e unidade
de recuperação para soldagem na posição
de 3 horas
• Mecanismo submerso de cinta de fluxo
de arco ajustável garante a retenção do
fluxo na junta, e reciclagem eficiente de fluxo
• 40% mais leve do que uma
unidade normal (pouco menos de
450kg, completa)
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SOLDAGEM VERTICAL
Sistema de Soldagem VUP (Vertical)—
Processo NR-431
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Soldagem versátil que agiliza a produção
• Altas taxas de deposição de 15 à 30kg/h
• Velocidades verticais rápidas, 9 IPM em
placa de 3/8 polegadas (10 mm); 6 IPM em
placa de 25 mm; 4 IPM em
placa de 4 polegadas (100 mm)
• Qualidade de raios X com impacto
superior a 20 pés-libra a 0°F
• Juntas de solda sem chanfro e passe unico.
• Topo quadrado reduz o tempo
de preparação da placa
• Pode ser operado com duas backup móveis ou
uma backup móvel com uma
barra fixa
• A auto blindagem significa que não
é necessário gás ou fluxo adicional
• A unidade padrão trabalha com placas
de 10mm até 50mm de espessura
e 3.333mm de altura

POSICIONADORES

SOLDAGEM VERTICAL
Sistema de Soldagem VUP (Vertical)—
Processo MIG, FCAW

Soldagem VUP Produtiva para MIG e FCAW
• Altas taxas de deposição e velocidades
verticais rápidas
• Qualidade de raios X com impacto
superior a 20 pés-libra a 0°F
• Solda juntas de chanframento único,
chanframento duplo, ou de topo
• A unidade padrão funciona com placas
de 10mm a 50mm de
espessura e 3.333mm pés de altura
• Não requer arame facil

SOLDADOR DE COSTURA
Fácil de operar, faz soldagem precisa de costuras
em placas Internas, Externas e Planas
• Um mandril de grande diâmetro com barras de
suporte traseira suporta a peça a ser trabalhada.
Refrigeração a Água e Purgação de Gás disponíveis,
se for necessário
• O mandril é ajustável de acordo com diferentes
espessuras de material e diferentes processos de
soldagem
• Dedos de cobre substituíveis montados nos retentores
de alumínio dissipam da soldagem e previnem o arco de
pular, por causa de magnetização
• Buchas de suporte isolada protegem contra a
magnetização da máquina
• A viga superior dá suporte ao conjunto de cremalheira
e pinhão para o processo de soldagem
• Acomoda todos processos de soldagem incluindo
soldagem com sub arco, e soldagem sob atmosfera
gasosa, TIG e Plasma
• Conexões incluem conector com o regulador de
pressão de ar da oficina, ferragens para gases inertes,
e para água de refrigeração
• Comprimento de soldagem de 610mm

POSICIONADORES

POSICIONADORES ROBÓTICOS

Robótico, Frente Dupla ,Skyhook
Robótico, Frente Dupla, Inclinação/Rotação
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APLICAÇÕES ESPECIAIS
WUSPT
Posicionador com
Desenho Especial

Pórtico Pantográfico
de Cabeça Dupla
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Estação de Cobertura com Viga
Lateral

Rolos com Rodas de Aço
em Trilho
Rolos Rotativos
de 1.000 Toneladas Métricas

BARRA DE CARGA
Resistente e segura para a elevação de cargas
de 10t a 100t (demais capacidades
sob consulta)
• Fabricada em aço soldada pelo processo
MIG
• Com rigorosa inspeção em todo o
processo
de fabricação
• Memorando de cálculo, cetificados de
qualidade e rastreabilidade incluídos
• Equipamento robusto com fator de
segurança 5x1

TRA NSPORTE E ELEMENTO DE ELEVA ÇÃO

TROLLEY

Adequado para transporte de peças e
matéria- prima entre alas com capacidade de
5t a 50t.
• Estrutura reforçada de acordo com a
necessidade do cliente
• Rodas em aço com tratamento térmico
• Velocidade variável controlada por inversor
de frequência
• Sirene de alerta (alcance 500m)
• Desenrolador automático de cabos
• Comando por botoeira via rádio
• Botão de emergência em todos lados do
equipamento
• Fabricado de acordo com as normas NR-10
e NR-12
• Pintura de segurança e identificação da
capacidade
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PRENSA HIDRÁULICA
Prensagem de cabos de aço

• Fabricada em estrutura de aço soldada
• Superdimensionada para suportar as
grandes pressões oferecidas pela unidade
hidráulica
• Capacidade de prensagem de cabos de
aço de 1” a 4”
• Unidade hidráulica comandada por pedal
de aço, com painel de controle integrado
• Ferramentas intercambiáveis
• Ferramentas disponível em Aço
ou SAE-1045, tratados termicamente
• Fácil utilização e manutenção
• Financiável através de FINAME
NR-12
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POSICIONADORES

EQUIPAM ENTO PORTÁTIL
DE CORTE/SOLDAGEM
A linha de equipamentos portáteis da

Koike Aronson Brasil

inclui uma vasta gama de máquinas de corte e
soldagem para diversas aplicações diferentes.
Todas proporcionam resultados de alta qualidade e
economia equiparáveis às nossas máquinas de maior
porte. Os maçaricos, bicos, engates e reguladores
da Koike Aronson Brasil também oferecem o mesmo
custo benefício que os nossos equipamentos de maior
porte, com longa vida útil e operação segura.
PORTÁTEIS

DE CORTE E SOLDA

HANDY AUTO
Maçarico Automático de Corte a Gás

Ideal para opções praticamente ilimitadas de corte
• A regulagem simples do maçarico permite cortes
em linha reta, em círculo e em formatos
diversos
• Acessórios de direcionamento padrão e opcionais:
maior versatilidade e eficiência
• O interruptor de acionamento e a válvula de
oxicorte são interligados para oferecer operação
simultânea de oxicorte e força de acionamento
• Baixo peso: 2,7kg :tão fácil de usar quanto
um maçarico comum de mão
• Espessura de corte: 5mm a 50mm
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HANDY AUTO PLUS
Maçarico de Mão Semi-Automático
com Ignição Automática
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Maçarico de mão de fácil operação
com ignição
automática integrada
• Mesmos recursos do modelo Handy
Auto Standard “PLUS”
• Ignição e extinção por botão de
pressionamento simples
• Ajuste a chama de pré-aquecimento uma
única vez - não são necessários reajustes
• Use com LP, MAPP® e Acetileno
• Peso: 3,5 kg
• Espessura de corte: 5mm a 30mm

PORTÁTEIS DE CORTE E SOLDA

HAWK

Máquina Automática Portátil de Corte a Gás
IK-93

Ideal para cortes em linha reta guiados pela mão
• Operação simples graças ao gatilho de fácil
alcance e ao disco acoplado de acionamento
e ajuste de velocidade
• Manipulação do gás, embreagem do engate e
ajuste de velocidade com uma única mão
• Corte em avanço e recuo; use com ou sem
trilhos
• Corta círculos com diâmetros de 50mm a
550mm
• Trilhos extensiveis de 1.800mm
• Espessura de corte: 5mm a 100mm
• Peso: 7,2kg

BEETLE

Máquina Automática Portátil de Corte a Gás
IK-12

Versão mais portátil da máquina de cort
IK-12 Max3
• Interruptor de avanço/desligamento/recuo de
fácil ajuste, alavanca de engate e botão de
ajuste de velocidade
• Corte simples e preciso em linhas
retas, de círculos e em chanfros
• Projeto de cone simples no acionamento:
garantia de velocidade estável
• Capacidade para um ou dois maçaricos
• Corte circular opcional de 38 mm a
2.450 mm (1.1/2 pol a 96 pol) de
diâmetro;barra radial regulável trilhos
extensiveis de 1.800mm
• Peso: apenas 9,5 kg
• Espessura de corte: 5 mm a 50 mm
• Disponivel modelo com aprovação CSA.

PORTÁTEIS DE CORTE E SOLDA
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IK-12MAX3

SERIE

Máquina de Corte Portátil de
Soldagem/Plasma/Oxicombustível

Cortador Versátil a gás/plasma e soldagem
com carro
• Projetada para usos múltiplos
• Movimento extremamente suave devido ao
sistemade de controle de
velocidadeexclusivo da Koike, com cone
Duplo.
• Cortes circulares de 1-1/2 polegada s -104
polegadas (40 - 2650 mm)
• Trilhos extensiveis de 1800mm
• Pista circular e outros acessórios disponíveis
para maximizar a flexibilidade
• 10 conjuntos opcionais de maçarico de
corte realizam precisamente cortes I V,
assim como K, X e Y
• Capacidade de corte de até 24 polegadas
(600 mm) com Maçarico Epoch 600
• Peso com (Conjunto de maçarico
S-100):11,5 kg (25lb)

IK-54D

Máquina de Corte Portátil para Formas
Corte econômico de praticamente
Qualquer formato
• Compacta,simplesdeoperar,fácil de transportar
• Ideal para trabalhos de corte a gás repetitivos
e de alta produção
• Rolete magnético potente: guia suave e precisa
para o maçarico de corte em torno do gabarito
de aço
• Movimento de acionamento automático com
válvula de oxicorte.
• Corta chapas de aço de até 100mm
de espessura
• Pantógrafo opcional
• Intervalo de corte de até 1.700mm
com acessório opcional
• Peso: 33 kg
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CIRCLE CUTTER
Acessório para Corte Circular para a IK-54

Permite que a IK-54D corte círculos sem
necessidade de gabarito
• Possibilita o corte de círculos de diâmetros
de 60mm a 400mm sem gabarito
• Instalação fácil; ajuste prático do diâmetro

IK-70

Cortadora Circular Portátil
Corte a chama automático de ampla
variedade de dimensões de círculos
• Corte limpos e com extrema precisão; a mesma
qualidade e produtividade dasmáquinas de custo
muito mais elevado.
• Cortes de círculos e furos com bordas retas
ou chanfradas
• Controles centralizados; ajustes simples de
posicionamento e velocidade; engate de três
posições
• Leve e portátil
• Corte circular de diâmetros de 30mm a
1.000mm
• Espessura de corte: 5mm a 50mm
• Pantógrafo Opcional
• Peso com base: 55kg

P O R T Á T E I Si
S DE CORTE E SOLDA
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IK-82

SERIE

Máquina Portátil Automática
de Corte a Gás de Formas
IK-82 S200
IK-82 M300

Avançado corte a gás magnético de formas
• Fácil manuseio e corte de alta precisão graças ao
cabeçote traçador com bico de corte no centro do
rolete magnético.
• Três tipos de braços: Os tipos S e utilizam
tubos de aço inoxidável leves para círculos de
diâmetros de 200 mm (S) e 300 mm (M).
• Fácil limpeza e substituição do bico
• Leve e facilmente portátil
• Modelos e Acetileno GLP
• Espessura de corte: 5mm a 50mm
• Peso S-200: 7,5kg
M-300: 9,5 kg

CIR-CUT I/II

Máquina de Corte de Círculos Automática a Gás
I-200
II-200
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Faz cortes de círculo precisos. Fácil de transportar
• Leve, compacta e fácil de carregar
• O centro móvel facilita o
posicionamento, eliminando derretimento no
centro pequenos em caso de diametros
• Faz cortes de círculos com diâmetros de
40-200mm
• Faz cortes de círculos e furos com corte reto e
chanfrado; cortes horizontais e verticais (corte
vertical somente com CIR-CUT II)
• CIR-CUT I é do tipo imã permanente eCIRCUT II é do tipo eletromagnético
• Peso: 11,3kg

PORTÁTEIS DE CORTE E SOLDA

PICLE-1-II

Máquina Portátil de Corte de Tubos a Gás
Rápida. Faz cortes em tubos manualmente,
portátil
• Corta tubos com 114 a 600mm sem
eletricidade e sem outros acessórios
• Sistema único de acionamento com
corrente se ajusta rapidamente a diferentes
diâmetros
• Corte reto e chanfrado
• Requer muito pouca manutenção
• Suficientemente versátil para usar no
campo
• Peso: 8,5kg

AUTO PICLE-S
Máquina de Corte de Tubos a Gás
Motorizada com Controle Remoto

Fácil de usar; cortadora portátil para tubos
de maiores dimensões.
• Oferece elevada precisão de corte em tubos
de grandes dimensões — sem necessidade
de trilho-guia paradiâmetros menores que
600 mm (24 pol)
• Corte de tubos de diâmetros de 150mm a
2.400mm; corrente-guia opcional para
tubos acima de 600mm de diâmetro
• Exclusivo sistema de acionamentopor
corrente: ajusta-se rapidamente a diferentes
diâmetros
• Cortes retos e chanfrados, horizontal e vertical
(uso vertical com corrente-guia opcional)
• Operação remota para conforto do operador
• Baixíssima manutenção
• Controle PWM para velocidadede movimento
suave e constante
• Peso: 15 kg

PORTÁTEIS DE CORTE E SOLDA
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AUTO PICLE-P

S TYPE

Máquina de Corte de Tubos a Plasma
Motorizada com Controle Remoto

Fácil de usar; cortadora portátil para tubos
dimensões

de maiores

• Trilho Guia em trilho fixo oferece elevada precisão de
corte em tubos de grandes dimensões sem necessidade
de trilho-guia para diâmetros menores que 600mm
• Corte de tubos de diâmetros de 150 mm a 2.400
mm; corrente-guia opcional para tubos
acima de 600mm de diâmetro
• Exclusivo sistema de acionamento por corrente: ajusta-se
rapidamente a diferentes diâmetros
• Cortes retos e chanfrados, horizontal e vertical (uso
vertical com corrente-guia opcional)
• Operação remota para conforto do operador
• Baixíssima manutenção
• Controle PWM para velocidade de movimento suave
e constante
• Velocidade de curso de 500 mm a 3.000 mm/min,
porta-tocha de 1.3/8 pol com pinhão de passo 32
• Peso: 15kg

KHC-600D
Máquina Portátil Automática de Corte
a Gás para Boca de lobo
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Ideal para cortes de alta precisão de círculos
para juntas.
• Corta a partir do interior ou do exterior de
tanques
• Junta rotativa de gás: evita formaçãode
nós nas mangueiras
• Distanciador automático do maçarico:mantém
o bico na distância correta de trabalho,
garantindo cortes precisos
• Projeto leve e compacto
• Corta também círculos e chanfro sem chapas
planas
• Controle PWM para velocidade de movimento
suave e constante
• Diâmetro de corte: 80mm a 600mm
• Peso: 26kg

PORTÁTEIS DE CORTE E SOLDA

MINI-MANTIS II
Máquina Portátil de Corte a Gás de Perfis H

Para cortes mais fáceis, limpos e precisos
de vigas e perfis
• Corte rápido e preciso de almas e flanges de
perfil H
• Preparação rápida, graças à combinação de
trilho e unidade principal e grampo de trilhos
com alavanca única
• Corte de almas de até 1.530mm e
flanges de até 790mm com vários
opcionais
• Modelos de maçarico curto e longo
• Controle PWM para velocidadede movimento
suave e constante
• Chama-piloto automática: economiza tempo
e gás entre cortes
• Controle de deslocamento em quatro direções
automatiza o curso vertical e horizontal

IK-72T

Máquina Portátil Automática de Corte a
Gás para todas as Posições

Corte versátil de canais, chapas curvas,
elementos de aço angulados e muito mais
• Corte uni/bi/tridimensional
• Cortes retos e chanfrados; horizontal e
vertical
• Leve: cerca de 6 kg (13 lb);
preparaçãofácil; transporte prático
• Curso suave e estável sobre trilhos-guia de
borracha com alma de aço que podem ser
curvados entre dois ou três planos
• Cortes tridimensionais em trilhos com raio
de até 1.530mm, cortes bidimensionais em
trilhos com raio de até 2.490 mm ; cortes em
aço com espessura de até 51mm
• Peso sem trilhos: 4 kg

PORTÁTEIS DE CORTE E SOLDA
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EDGE-CUT
Máquina oxicorte para chanfrar

Máquina de chanfragem a gás leve, compacta
e sem trilho
• Chanfra as extremidades das placas em cima e em
baixo, até 45°, sem necessidade de trilho
• Chama pré-configurada,com desligamento
rápido
• Maçarico Especializado projetado para permitir
chanfros precisos e configuração rápida
• Cabo de Pistola dá ao operador a capacidade
de controlar movimento para frente/para trás,
embreagem e ajustes de velocidade com
somente uma mão

WEL-HANDY MULTI

STANDARD

Carro de Soldagem Automático Multiuso

Leve, compacto e de alta
durabilidade, com excelente potência
de tração
• Executa soldagens em filetes ou cordões de
topo e sobrepostas, na horizontal e vertical,
sem necessidade de utilização de trilhos
• Capacidade de tração de 30 kg (66 lb)
• Corpo fundido de alumínio
• Sensor de fim de curso em cada fim de
parada da soldagem por acionamento da
máquina
• Opcional disponível: oscilador
com controle remoto
• Peso: 7kg
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WEL-HANDY MULTI
SOLDA

POR PONTOS

Carro de Soldagem por Pontos Automático

Executa facilmente diversas funções de solda
por pontos
• Mesmas funções básicas do modelo Wel-Handy
Multi Standard
• Equipado com funções de solda por pontos,
como ajuste do comprimento da soldagem,
distância de curso rápido, condições
de processamento de cratera etc.
• Entrada digital e armazenamento por distância
(e não por tempo) para garantir uniformidade
total das soldas
• Opções de parâmetros relativos ao enchimento
de poça e cratera
• Visor digital que mostra o funcionamento real
e a velocidade da soldagem
• Opcional disponível: oscilador com controle
remoto

WEL-HANDY MULTI
Tocha Dupla

Wel-Twin
Chapa/Placa Vertical
Carro de soldagem

A opção Tocha Duplo tem porta tocha
para soldar ambos os lados de uma chapa vertical
(aresta ou reforço). Essa opção é
usada com os modelos Wel-Handy Multi
Standard ou por Pontos. Fácil de
configurar
com até duas tochas de soldagem, o cursor da
tocha é projetado para permitir o
posicionamento otimizado do maçarico.
Wel-Twin solda ambos lados de uma peça em um passo.
• Desloca-se sobre a chapa, atraca-se
magneticamente em ambos lados através dos
carros principal e auxiliar
• As tochas podem ser ajustados vertical e
horizontalmente em uma ampla gama nos carros
principal e auxiliar
• Segue a parede ou ângulo da peça para manter a
precisão de soldagem
• A interface pode comandar ambos alimentadores
de arame
• Aumenta a produção e otimiza a qualidade da
solda, reduz a fadiga do operador
• É facilmente posicionada na peça de trabalho,
mais de uma unidade pode ser operado por um
só operador

PORTÁTEIS DE CORTE E SOLDA

WU-1 WEAVER
Opcional para Modelo Wel-Handy Multi
Standard ou Por Pontos

Oscilador
• Equipamento que pode ser
Utilizado independentemente ou com os
carros Wel-Handy Multi
• Oscila até 25mm
• Ajuste do ponto médio da solda durante o
funcionamento com um simples toqueem
um botão
• Visor digital e controles
• Ajuste de todos os parâmetros antes da
soldagem ou durante o funcionamento
• Salva na memória o programa de
parâmetros
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L-STAND com LD-R
Suporte de tocha & Posicionador

Tocha - L
Suporte - L apoia a tocha de solda assegurando
umasoldagem precisa
•Reguladores permitem rápido set-up na
posição vertical
•Trava horizontal e ajustes verticais
permitem rápido acesso às tochas
•Disponíveis tochas para corte e solda
•Coluna vertical rotativa para rápido
carga/descarga das peças
•Base de esfera permite a alteração fácil

L-Stand

LD-60R
LD-150R
LD-300R
LD-600R
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Série LD-R
Posicionamento seguro, versátil para projetos de
soldagem de 60 kg à 500 kg
• Quatro capacidades de carga; 60 kg, 150 kg
300kg e 600
• Sistema de acionamento confiável
• Ângulo de Inclinação 0 - 90°
• Manual de Precisão Soldados
• Rolamentos cônicos

PORTÁTEIS DE CORTE E SOLDA

IK-72W

Transporte por Trilho Magnético
Transporte de soldagem leve com sistema magnético
de trilho para executar soldas verticais consistentes
• Permite ao soldador trabalhar em posição
• ergonômica
• Trilho fixo à chapa por imãs, permite usar o trator na
vertical
• Trilho de alumínio, faz soldas precisas. Extensível,
permite a soldagem de peças mais
• longas
• Rolos laterais permitem o posicionamento
• rápido da máquina no trilho
• Tubos de alumínio leve e ímãs permanentes
• permitem fácil alinhamento e portabilidade
• Fornece movimento consistente estável em
• ambas as soldas: verticais e horizontal
• Opções padrão e programáveis de oscilador
• Faz o transporte e instalação mais fácil

ACESSÓRIOS PARA
GÁS

A linha de acessórios de gás Koike Aronson Brasil inclui uma
vasta gama de produtos de corte e soldagem para
diversas aplicações diferentes.
Todas proporcionam resultados de alta qualidade e
economia equiparáveis às nossas máquinas de maior
porte.
Os maçaricos, bicos, engates e reguladores da Koike
Aronson também oferecem o mesmo custo benefício
que os nossos equipamentos de maior porte, com
longa vida útil e operação segura.

APARATOS DE GÁS

MK-150

Maçarico Manual para Corte
Compacto, fácil de usar em qualquer situação
• Balanceamento perfeito
• Sistema de mistura no bico com três sedes
reduz muito o risco de retorno de chamae
retrocesso
• Capacidade de corte de espessura de
150mm
• Produz cortes de alta qualidade utilizando
todos os bicos Série 100 Koike
• Alavanca de bloqueio de oxicorte com válvula
de corte de fácil acesso
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MK-250
Maçarico Manual para Corte
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Maçarico tipo universal com método de mistura
no bico
• Balanceamento perfeito; projeto reforçado
• Método de mistura no bico: reduz o risco de
danos em caso de ocorrência de retorno de
chama
• Produz cortes de alta qualidade utilizando
todos os bicos Série 100 Koike
• Alavanca de bloqueio de oxicorte com válvula
de corte de fácil acesso
• Três modelos: cabeçote com ângulo de 75°,
cabeçote com ângulode 90° e
cabeçote com ângulo de 180°
• Capacidade de corte de espessura de
250mm

APARATOS DE GÁS

SILVERCUT 250
Maçarico Manual para Corte em Serviços Pesados

Projeto reforçado e com balanceamento
perfeito; fácil de manusear
• Sistema de mistura no bico com três canais
reduz muito o risco de retorno de chama
• Tratamento cromado: oferece resistênciaà
corrosão, reflete o calor, expulsando-o da
chama, e reduz a adesão de salpicaduras
• Projeto de tubo triangular para maior resistência
• Produz cortes de alta qualidade utilizando
todos os bicos Série 100 Koike
• Capacidade de corte de espessurade 250
mm (10 pol)
• Mostrado com acopladores opcionais modelo
Safety-Z

MK

MAÇARICOS LONGOS

Maçarico de Raspagem Manual
MK-36"
MK-48"

Fácil de usar e versátil
• MK-36" disponível com cabeça de 75°
e 90°
• MK-48" disponível com cabeça de 75°
• Alavanca de oxicorte de acionamentoinferior
• Cabeçote forjado
• Válvulas de engate rápido
• Bico com porca interna: protege os filetesda
rosca
• Uso com todos os bicos Série 100 Koike
• Corta até 200 mm (8 pol)
• Mostrado com opcionais:Acoplador Super
Sentine l/Supressores de Retorno de Chama

APARATOS DE GÁS

EPOCH 300/600
Combinação Maçarico/Bico Mistura Post
300
600

O projeto preferido para cortes seguros, de alta
qualidade e em serviços pesados
• O bico do tipo “post-mix” (mistura direta na
saída do bico) elimina o retorno de chama
• Opera arrefecido durante o corte, para
proporcionar maior vida útil em serviço
• Prático distanciador com altura de 51 mm(2 pol)
• Gera o mínimo de rebarbas (ou nenhuma);
bordas com topos retos
• O gás combustível fica envolto no interior ou no
exterior pelo oxigênio: alta eficiência
• Corta até 300mm com Epoch 300
• Corta até 600mm com Epoch 600
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TOCHA 300L/500L
Maçaricos Mecanizados

Maçaricos de corte para serviços pesados, de alta
qualidade
• Sistema de bico de mistura com três
assentos reduz risco de retorno de chama
• Bicos de corte economizam gás, pois
Cada bico é projetado de acordo com o BTU
de cada gás combustível, assim garantindo o
pré-aquecimento adequado da chapa
• Corte mais rápido - nossos bicos de
Alta velocidade do tipo divergente 106D7
aumentam a velocidade de corte em 2028% em relação aos bicos padrão
• Operação Segura- Os bicos da Koike foram
projetados para reduzir o retorno de chama para
manter a segurança do operador e do maçarico
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BEVEL HEAD
Adaptador para Chanfro manual

O acessório de chanfro, para ser
montado na área do bico de maçaricos
longos atualmente em uso, não só
Permitem
chanfrar
a
superfície superior, mas também
quaisquer outras operações de
chanfro, inclusive c o r t e s
“serpin” de superfícies superiores e
inferiores.

PORTA BICOS DUPLO
Adaptador de maçarico para corte de tiras

O Adaptador Porta Bicos Duplo para todos
maçaricos Koike Série 100 permitem converter
um único maçarico de corte oxicombustível
em maçaricos de corte Duplo.
O Porta Bico Duplo pode ser usado
para cortar uma barra com
largura
estreita em um único maçarico.
A alta
Precisão é possível com a redução
de
distorções térmicas, e é comum usar
múltiplos maçaricos neste processo.

APARATOS DE GÁS

BICOS DE CORTE
Bicos de Corte a Gás

102
103
106
106M
107
402ST
406NT
2VKP7
OKP7

102HC 102D7
103D7
106D7 106HC
106M7 106Q7
107D7

Projeto e fabricação com qualidade superior:
cortes muito mais precisos, econômicos e seguros
• Gera superfície de corte uniforme e sem
rebarbas sob as mais diversas condições
• Projeto exclusivo: ajuda a evitar danos por
retornos de chama para o interior do maçarico
• Todos os bicos são inspecionados e testados
para garantir desempenho de alta qualidade.

• Disponível para acetileno, gás GLP, etileno, e gás
natural para equipamentos da Koike e de outros
fabricantes
• A Série Divergent D7, de alta velocidade, aumenta a
velocidade de corte em até 28%, economizando
gás,e o revestimento de aço inoxidável permite aos
bicos durar até 5 vezes mais.
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SENTINEL

S É RI E

Conjunto de Acoplamento Rápido Safety-Z
WZA – Mangueira a mangueira
WZG – Regulador a mangueira
WZO – Maquina a mangueira

Encaixe e desencaixe simples e rápido: evita
fluxo reverso
• A válvula de prevenção contra fluxo reverso
evita que os gases misturem-se, reduzindo
muito o risco de explosão
• Elimina a pressão de retorno de chama e
interrompe a mistura de gases em caso de
retorno de chama causados pela máquina
de soldagem ou de corte
• Bloqueio com carga por mola: inicia o
fluxo de gás imediatamente, assim que é
feito o encaixe; liberação comum único
movimento
• Com
certificação
“UL
Listed”
(Homologadopelo
Underwriters
Laboratories) e compatível com normas
OSHA Código1915.55 (F) (5)
• Exclusivo
recurso
de
desconexão
reversa:“Nunca se desencaixa em caso de
puxão”

APARATOS DE GÁS
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SENTINEL

SÉRIE

Acoplamento Super Sentinel
ZOP-1A

ZOP-2A

ZOSP-1A

ZOSP-2A

Acoplamento direto, emgate rápido com válvula
de retrocesso para solda e corte
• Combina conveniente click-in, click-out com
válvula de segurança anti retrocesso
• Válvula miniatura se conecta diretamente com
unidades de solda/corte
• Aprovado pela “UL Listed” (Homologado
pelo Underwriters Laboratories)

VÁLVULA SILVER
Válvula de segurança para regulador / mangueira

Válvula de segurança de retrocesso de chama para
Reguladores de Gás
• Filtro de detentor de retorno de chama usa
metal sinterizado para refrigeração abaixo da
temperatura de ignição
• Válvula de verificação previne o fluxo de gás
inverso
• Desligamento Térmico ativado em
95°C
• Engate de mangueira de gás permite a
conexão e desconexão rápida das mangueiras
• Projeto e material exclusivos, com
Forte vedação, previne vazamentos,
Testados para 30.000 ciclos pelo UL

Conjunto Detentor Silver Z ilustrado,em um regulador de gás customizado 101
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GLOBAL

S É RI E

Série de Acoplamento Inerte Sentinel
LS-3SF
LS-3SM
LSP-3SFM LSP-3SMF
OP-3SF
OP-3SM

Válvula de prevenção contra fluxo reverso de
engate rápido
• Agiliza e facilita a preparação e remoção de
equipamentos de soldagem no próprio local
de trabalho
• Mecanismo de corte do suprimento de gás
acionado facilmente pela retirada de um
bujão do soquete
• Mecanismo de travamento de segurança
• Dois conjuntos de vedação entre o bujão e
o soquete garantem elevado grau de
retenção do fluído
• Conjuntos disponíveis para
unidade saída/mangueira e
mangueira/soldagem do fluxímetro
• Com certificação “UL Listed”
(Homologado pelo Underwriters
Laboratories)
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VÁLVULA INSTANTÂNEA
Válvula Liga/Desliga para Gás
com Um Único Toque

Mantém constante a pressão de suprimento de gás
depois de um ajustado
• O gás é conectado na pressão pré-determinada,
acionando uma chave reversível simples não é
necessário novo ajuste de pressão a cada início
de corte
• Evita descargas que causam desperdício de Gás
• O gás é controlado pela válvula no corpo da
unidade, e depois pela
• Válvula Instantânea liga/desliga
• Disponíveis engates rápido para utilização com uma
ampla variedade de máquinas
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ACCUFLOW
Regulador de fluxo para soldagem

MIX-30
CWH-30D

Rápido desengate da válvula de prevenção
de fluxo inverso
• MIX-30 para Argônio/CO2
• Tipo aquecido CWH-30D para CO2
• Mecanismo de trava de segurança
• Desenho exclusivo do pistão elimina a variação de
pressão, garantindo maior precisão e durabilidade
• Mais preciso do que um sistema convencional de
esfera flutuante, economiza tempo e gás
• Trava em cada configuração para prevenir o ajuste
acidental
• Elimina preocupações com a quebrado tubo de
fluxo

ACCUFLOW
Regulador de fluxo para soldagem
ARGON-16/30

Ajusta a taxa de fluxo de gás com um toque
do mostrador
• Regulador de gás argônio para Soldagem
TIG ou MIG
• Desenho exclusivo de pistão elimina a
variação de pressão, garantindo a precisão
e durabilidade
• Mais preciso do que um Sistema convencional,
economiza tempo e gás
•

Travado em cada configuração para prevenir
o ajuste acidental

•

Filtro triplo previne a entrada de pó no sistema

APARATOS DE GÁS

CUSTOMIZADOS

REGULADORES

Reguladores Padrão de Estágio Único

Para oxigênio, acetileno, e GNL
• Desenhado para regular adequadamente as
pressões para diversas aplicações
• Compacto e econômico
• Torna as operações de corte, solda e aquecimento
seguras e eficazes
• Para maior segurança, adicione detentores de
retorno de chama Sentinel Plus reconfiguráveis
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POLÍTICA DE
QUALIDADE
“Koike

Aronson Brasil, através do empenho

contínuo, fornece aos seus clientes, produtos
da mais alta qualidade, com baixo custo,
garantia exclusiva e um ambiente seguro para
os nossos funcionários, proporcionando a
oportunidade de crescimento.”

ANOTAÇÕES:

EQUIPAMENTOS DE CORTE, POSICIONADORES DE SOLDA & PORTÁTEIS

Koike Aronson, Inc./Ransome
635 W. Main Street
P.O. Box 307
Arcade, NY 14009
Tel: (585) 492-2400
Fax: (585) 457-3517
www.koike.com
Koike Aronson Brasil
Rua Agostinho Mazza N° 31
Bairro Parque do Trevo
Jaboticabal - SP
Tel/Fax: (16) 3202-8439
www.koike.com/br
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