MESA DE REMOÇÃO AUTOMÁTICA DE ESCCÓRIA
LASER/PLASMA/OXYCORTE

Koike Aronson Brasil

KLEAN SWEEP
Use a Klean Sweep para remoção da escória
sem interrupção do seu trabalho.

A mesa de corte auto-limpante
Klean Sweep é mais uma solução de
engenharia daKoike Aronson para aumentar sua
produtividade e fabricação. Com sistemas rodando
desde 1996, as mesas auto-limpantes Klean Sweep combinadas com
coletores de fumo de alta performance lhes fornece asesperadas melhorias
em seu processo de fabricação sem necessidade de parada de máquina.
A Klean Sweep trabalha removendo a escória, sucata e pequenas peças enquanto você está
cortando, sob demanda ou a intervalos programados. Simplicidade no design e operação
garantem confiabilidade com o mínimo de custo de manutenção em relação a outras mesas..
O investimento em uma mesa com remoção automática de escória é facilmente justificável
pelo aumento de produtividade e redução decustos de horas trabalhadas. O tempo de
parada para limpeza manual é eliminado peia Klean Sweep trabalha quando você está
cortando.

Varredor Simples: De 1,5m a 2,4m de
largura de corte

Varredor Duplo:
De 3,0m a 7,2m de
largura de corte
(eixo intermediário
traseiro mostrado na
imagem acima)

Extremidade de Descarga do Motor

OPERAÇÃO

Conjunto de lâmina Klean Sweep

As mesas Klean Sweep foram projetadas para a otimização da extração de
fumos dos seus processos de corte.
Dutos com canais para exaustãopodem ser internos ou extrenos de acordo
com a aplicação. Mesas largas proporcionam cortes contínuos ao longo de toda
a largura da mesa sem lacunas. O desenho padrão da mesa permite corte em até
8” de material (200mm).
A montagem do varredor consiste em múltiplas lâminasde aço ligadas a
corrente de transmissão motor.
Ao movimento contínuo, remove omaterialao longo da base da chap,
eliminando acúmulos e eventuais congestionamento.

Controle de exaustão por Zona
Váluvulas pneumáticas simples controladas por
CNC acionam cadaárea de zona como exige a
localização de corte. Portas de exaustão usam
vedação por pressão positiva, garantindo que não
haja vazamento.

Opções de Coleta e
Remoção de Escória
A escória e a sucata que
caem durante o corte são
movidas ao longo da base
da mesa por múltiplas
lâminas de limpeza, cada
qual à corrente de
transmissão do motor. O
material residual é arrastado por
cada lâmina e pode ser depositado em um
recipiente no chão ou piso inclinado para um
reccipiente portátil.
RASPADOR PRINCIPAL

ESCÓRIA

TRANSPORTADOR

Figura 2a.

Figura 1
Figura 1: Recipiente de escória no solo
Figuras 2a e 2b: Configuração para o solo. Declive
inclinado para despejo em um recipiente para escória
portátil.

Figura 2b.

REMOÇÃO DE POEIRA E FILTRAÇÃO
Coletores de Fumo
Coletores de Fumo com design diferenciado, fazem da Koike Aronson a melhor escolha. Combinar coletores de
fumo de alta eficiência com a mesa de corte correta, garante um ambiente de trabalho seguro e uma operação de
baixo custo.
Recursos Padrão

▪ Peças em contrução soldada, significam rigidez
e durabilidade
▪ Componentes montados internamente
diminuem os níveis de ruído <80db.
▪ Senssores de pressão paraestado do filtro de
monitoramento
▪ Menor pegada, comparado às demais marcas
▪ Caixas de descarga versáteis e de fácil limpeza
▪ Projeto do motor de baixo perfil
▪ Armadilha anti-faísca armadilha e pré-filtro
metálico
▪ Filtros de cartuchos intercambiáveis com
tecnologia de mídia ULTRA-WEB®
▪ Válvula de fluxo de ar controlado
▪ Programável limpeza do filtro

Modelo Padrão

O painel de controle
pode ser colocado
sobre ou perto do
Painel Controle coletor de fumo.

Recursos Opcionais
▪ Suite de gerenciamento remoto
▪ Pacote de economia de energia, extintores de
incêndio e caixas de descarga

Opções de Descarga

Tambor 55 Gallon

Alta Capacidade

Auto Descarga

Bolsas de Grande
Capacidade

Filtro de Cartuchos
Cartuchos de alta performance,
e elementos com vida longa
proporcionando maior
eficiência e valor em relação
aos filtros genérico; U.S.
(MERV)3 classificados de 15.

Feito com celulose
pura tratada com
revestimento de
proteção ULTRAWEB®.

DUST REMOVAL AND FILTRATION
PLANILHA
Tamanho da Mesa
Comprimento de Corte:

Largura de Corte:

Altura de Corte:
Layout da Máquina

Processo de Corte

Largura
(Pórtico Interior):

# Da Tocha Plasma (Máximo):
Abastecimento do Plasma:

Espaço lateral dentro
do Gantry:

# Do Maçarico Oxycorte:
Plasma

(Desenho dimensional geral recomendado)

vs.

Oxycorte

% Corte Plasma vs.

Tipo de Material a Ser Cortado
Porcentagem

Aço Leve

Expessura
Min./Máx.

Utilização do Sistema
1ª Fase

Aço Inoxidavel

2ª Fase

Alumínio

3ª Fase
Sim

Não

Corte Chanfro
% Chanfro
Método de
Descarga

10-20%
Deitado

30-40%

50% ou mais

Levantado

Coletor de Pó
Distância/Localização da Mesa Coletora de Pó:
Instalação

Interior

Exterior

* Contate um representante local da Koike Aronson Brasil. Ligue: (16) 3202-8439

TUMBLER

Meio de çimpeza - Esferas de Manganês

Pare de esmerilhar. Coloque no Tambor.
Um tambor para limpeza que remove borras e a escória e consistem em um tambor com giro
leveliminando processos típicos com rebolso.
Essas peças para trabalhos pesados consistem em um tambor com giro lento, movido a
motor com peças com capacidade para até 1000kg. Uma cobertura de segurançaexterna
isola com segurança a unidade durante a operação. A construção das paredes interiores do
tambor consiste em uma borracha espessa que não só protege o aparelho, mas mantém os
níveis de ruídos abaixo de 75 decibeis.
Esferas de manganês são usados como meio de limpeza na rebarbação e remoção de
escória, sem danos para peças limpas. O material residualé pulverizado e pode ser
automaticamente evacuado através de portas internas.
Coloque até 1000kg de peças cortadas por Plasma ou Oxycorte no tambor para remover
rapidamente a escória, calamina, rebarbas e ferrugem. O Tambor Koike reduz muito as
operações caras de rebolo, reduz as lesões e oferece excelente retorno sobre o investimento.
RECURSOS
Construção Pesada
Pocesso de auto-execução rápida
Compacta, silenciosa e segura
Reduz Lesões
Alta Capacidade
Excelente retorno sobre o investimento

Antes

Depois

LINHA COMPLETA DE MÁQUINAS DE CORTE

Plate Pro Extreme

Mastergraph Extreme

Versagraph Extreme

Lasertex
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