EQUIPAMENTO DE CORTE A ÁGUA

KOIKE ARONSON BRASIL

Matriz- Arcade, NY - EUA

A COMPANHIA

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
Conjunto Máquina De Corte
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
Servicio de Sporte Clase Mundial
qualidade e adequados à sua aplicação. Encorajamos o seu
Tenemos los técnicos, entrenamiento, y soporte
feedback e estamos prontos para trabalhar
ingenieril para mantener su máquina
funcionando por muchos años.
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.
Para obter outros downloads,
Nosso website está repleto com informações úteis, inclusive o KAR Club, que oferece várias
por favor, escaneie aqui com
seu smartphone
dicas sobre resolução de problemas, ajustes da sua máquina e manutenção da mesma.

Fabricada nos EUA.
Trabalhando em todos os lugares do mundo
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.
O Programa de Visitas Assistidas foi desenvolvido com
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
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K-JET

Novo sistema de corte a Jato D'água K-Jet da Koike Aronson
Caracteristicas: Bomba Intensificadora KMT, CNC Flash-Cut com
software CAD/CAM incorporado e sistema de filtragem EBBCO.
Fole totalmente fechado com ar pressurizado, Guias Lineares
protegidas e pontos de lubrificação convenientemente
localizados ajudarão a manter esta máquina em funcionamento
por longo período de tempo.
Com áreas de corte padrão até 72 "(1828mm)X
144"(3658mm), mesa com capacidade até 250 lbs (1220kg)
por décimo quadrado (6''[152mm] aço carbono). O controle
inicial de altura com parada por sensor de colisão do bico de
corte e velocidades de corte até 500 ipm(12.700 mm/m) fazem
da K-Jet uma da melhores máquinas do mercado. A mesa de
corte para serviços pesados é montada separadamente da
máquina, diretamento no piso, e não fixado nos trilhos. Isso
ajuda a melhorar a qualidade de corte, mesmo que exista
dissipação térmica ou vibração externa. A remoção facil das
taliscas e quadro de taliscas permite facil manutenção. A viga
principal usinada de alta precisão e pórtico ajudam com um
movimento suave e preciso em toda a mesa.

Controle CNC Flashcut Série Titanium
▪ Servo Motores Corrente Alternada de 400 Wats
▪ Tela Sensível ao Toque de 15"
▪ Teclado à Prova D'água Nema 4
▪ Botão de Parada de Emergência Integrado
▪ Visualização em tempo real do caminho de corte
▪ Windows 7 Pro
▪ Microprocessador Intel I3 5ª geração ou melhor
▪ Memória RAM 8GB
▪ SSD 120 GB ou superior
▪ 2 Portas USB
▪ Biblioteca de formas editável padrão
▪ Pacote CAD/CAM Flash Cut 2D On-board Totalmente
integrado
▪ Importação DXF / importação Silhueta
▪ Software de arranjo automático On-Board
▪ Tipos de entrada e saída, posição e ajuste de
comprimento
▪ Diagnóstico remoto
▪ Uma licença do software Flashcut Titanium para
instalação em PC remoto

OPÇÕES DE SOFTWARE

Flashcut PRO
▪ 2 licenças do Software
▪ Arranjo Automático
▪ CAD/CAM Oficial

IGEMS
▪ Software disponível
▪ Manual interativo do software
▪ Custeio, Relatórios e sistemas de interface

OPÇÕES DE BOMBA INTENSIFICADORA

KMT Triline Direct Drive Pump, 55,000 psi (30hp)
KMT Streamline Pro III 90,000 psi (60 & 125hp)

KMT Streamline SL-VI 50 60,000 psi (50hp)

SISTEMA DE FILTRATGEM EBBCO
Os sistema de filtragem Ebbco
oferecem uma ampla gama de
produtos para qualquer aplicação.
Desde o sistema de remoção de
abrasivos até o sistema de filtragem
em malha fechada, a Ebbco fornece
soluções em armazenagem de
abrasivos, purificação, reuso e
filtragem de água para descarte.

Os sistemas de Filtragem Closed Loop
filtram o excesso de água da mesa de
corte. Esse sistema reduz
drasticamente o consumo de água,
cortando custos e evitando o descarte
de sólidos dissolvidos na água do
processo. Também se encarrega de
fornecer água suficiente para o sistema,
enquanto elimina a necessidade de
tratamento prévio da água com
sistemas de atenuação, osmose reversa
e deionizadores.

O sistema Abrasive Removal foi desenvolvido para remoção contínua de todo o abrasivo
disperso no tanque. Este sistema elimina o tempo necessário para limpeza manual da
mesa e provê um método limpo e fácil de manusear o abrasivo usado, otimizando a
produtividade.

CARACTERISTICAS E OPÇÕES
Reservatório do Abrasivo
(45kg/225kg/360kg/
900kg)
Remoção do Abrasivo
Altura de Perfuração
Automática

Série
500 lbs
Opcional
Série

Flashcut Titanium CNC
Refrigerador de Óleo à Ar

Série
Opcional

Filtro de Malha Fechada

Opcional

Programa CAD/CAM

Série

Programa Nesting

Série

Programa ‘Desenho
Artístico’

Série

Bomba Intensificadora
(60Kpsi)

50hp
Standard

Laser [Alinhamento]

Opcional

Coletor de Peças

Opcional

Kit de Consumíveis da
Bomba

Série

Kit de Ferramentas da
Bomba

Série

Grelha da Mesa em Aço
Inox

Opcional

Proteção Lateral da Mesa

Opcional

Controle do nível da
Água

Opcional

Rede Wi-Fi
Aperto

Série
Opcional

ESPECIFICAÇÕES
Modelos

44

48

510

610

612

Precisão Linear

+/- .003 in
.076 mm

+/- .003 in
.076 mm

+/- .003 in
.076 mm

+/- .003 in
.076 mm

+/- .003 in
.076 mm

Repetibilidade

+/- .001 in
.025 mm

+/- .001 in
.025 mm

+/- .001 in
.025 mm

+/- .001 in
.025 mm

+/- .001 in
.025 mm

500 in/min
12,700 mm/min

500 in/min
12,700 mm/min

500 in/min
12,700 mm/min

500 in/min
12,700 mm/min

500 in/min
12,700 mm/min

500 in/min
12,700 mm/min

500 in/min
12,700 mm/min

500 in/min
12,700 mm/min

500 in/min
12,700 mm/min

500 in/min
12,700 mm/min

52 / 52 /6 in
1320/1320/150 mm

100 / 52 /6 in
2540/1320/150 mm

122 / 62 /6 in
3100/1575/150 mm

122/ 74 / 6 in
3098/1879/152 mm

148 / 74 / 6 in
3759/1879/152 mm

Velocidade de
deslocamento
rápido
Velocidade
máxima de corte
Deslocamento Útil
[X/Y/Z]

Máquina
90 /90 / 72 in
138 / 90/ 72 in
160 / 100 / 72 in
160 / 112 / 72 in
184 / 112 / 72 in
Larg/Comp/Altura 2286/ 2286/1829 mm 3505/ 2286/ 1829 mm 4064/ 2540/ 1829 mm 4064/ 2845/ 1892 mm 4674/ 2845/ 1829 mm
(w/o whip)
Capacidade de
Carga
Altura da Mesa de
Corte

250 lb/sqft
1220 kg/sqm

250 lb/sqft
1220 kg/sqm

250 lb/sqft
1220 kg/sqm

250 lb/sqft
1220 kg/sqm

250 lb/sqft
1220 kg/sqm

42 in
1067 mm

42 in
1067 mm

42 in
1067 mm

42 in
1067 mm

42 in
1067 mm

* A precisão é mensurável através de toda a mesa.

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS
Largura de corte eficaz:

Comprimento de corte efetivo:

Espessura Do Material
Espessura Mínima:
Espessura Máxima:

Seleção da Bomba
30 hp
50 hp (standard)

60 hp
125 hp

Controle CNC
Flashcut Titanium CNC

Software
Flashcut PRO
IGEMS

Tensão
Voltagem:

Sistemas de Gestão de Água e Resíduos
Circuito fechado de filtragem de água

Air Over Oil Cooler

Asistema de remoção de abrasão

Capacidade de funil abrasivo
45kg (100 lbs.)

362kg (800 lbs.)

226kg (500 lbs.)

907kg (2,000 lbs.)

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
Estrada dos Romeiro
6116- Galpão 97
Santana de Parnaíba - SP Brasil
CEP 06513-001
Tel/Fax: +55 [11] 4780-7341

www.koike.com/br
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