Super precisa máquina de corte a laser com CO2

Koike Aronson, Inc./Ransome

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
fabricação de uma pequena porca à montagem de um grande
conjunto soldado. O mais importante: usamos nossos próprios
Conjunto Máquina De Corte
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
Servicio de Sporte Clase Mundial
Tenemos los técnicos, entrenamiento, y soporte
em campo trabalham como um time para manter os equipamentos
ingenieril para mantener su máquina
com o melhor desempenho possível. Isto tem
funcionando por muchos años.
início com o envio da documentação de préinstalação 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.
Para obter outros downloads,
por favor, escaneie aqui com
seu smartphone

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
Email: info@koike.com

PROCESSOS DE FABRICAÇÃO

PROCESSAMENTO DE PERFIS
E TUBOS / USINAGEM

CORTE

LOGISTICA

MONTAGEM

SOLDAGEM/FABRICAÇÃO

PINTURA

LASERTEX

6kW Série Z LASERTEX
Trumpf TLF 6000 Turbo HQ
Capacidade de corte no Aço Carbono:
1 polegada
Capacidade de corte no Aço Inox:
5/8 de polegada

Koike Aronson Ransome, Inc. apresenta, sua máquina a
laser de grande porte, Série Z, LASERTEX. Esta linha especial de
máquinas foi criada para aumentar ao máximo a capacidade de
produção, com menos manutenção e o máximo de
aproveitamento de tempo.
A Série Z, LASERTEX, foi feita para produzir peças grandes e
precisas, reduzindo consideravelmente os custos de produção.
A Série LASERTEX é o que há de mais moderno e preciso para
cortes de grande capacidade e volume de produção exigidas
hoje no mercado industrial mundial.

4kW Série Z LASERTEX
Fanuc Series C4000i-B
Capacidade de corte no Aço Carbono:
¾ de polegada
Capacidade de corte no Aço Inox:
½ de polegada

LASERTEX
SISTEMA SIGMA BOX
(Ressonador trabalha juntamente com o pórtico)
Ÿ Viga estável e de alta qualidade para longo tempo de uso
Ÿ Períodos longos entre revisões/manutenções
Ÿ Maior durabilidade nos componentes ópticos
Ÿ Calço de viga fixa para movimento dos eixos X
&Y
Ÿ Elimina o dispositivo constante do trajeto de
feixe
Ÿ Fácil manutenção para o operador
Ÿ Maior segurança
Ÿ Extremamente precisa e balanceada
(Ressonador movimenta-se juntamente com o
pórtico)
Sem limite de comprimento para corte, trabalha sem
necessidade de operador, e automaticamente reconhece
diferentes posicionamentos de chapas e espessuras.
Custos experssivamente reduzidos devido a não
necessidade de operador em períodos/turnos da noite,
reduzindo custos de energia e trabalhista.

Fixação da viga externa no pórtico, garante melhor qualidade de corte por
períodos muito maiores.

LASERTEX

Velocidade e Qualidade
Furação Rápida
no Piercing
O sistema HSQ Piercing (alta velocidade e alta qualidade), patente No. 2875626, entre outros de alta
valocidade e qualidade (HSQ), usam um servo motor para mover o ponto de foco das lentes para baixo durante
o ciclo de perfuração quando o bico de corte estiver em uma posição mais elevada, e automaticamente ajusta a
altura e o ponto de foco do bico de corte após a perfuação para ter um corte de maior qualidade.

O bico de corte AFT (tecnologia ativa do fluxo) controla o aquecimento da chapa, tornando a perfuração
e corte mais estáveis. Esetas características permitem que a LASERTEX trabalhe com muito mais qualidade de corte,
fazendo perfurações mais rápidas e precisas, aumentando os resultados sem a necessidade constante de um
operador, e significativamente aumentando também, a vida útil dos consumíveis e principalmente, das lentes do
laser.

Ressonador FANUC 4kW & 6kW
• Controle de lubrificação do Ressonador
• Coletor anti-contaminação do ressonador
• Lentes/espelhos com sistema de “Nano-Precisão”
(Evita desalinhamento).
• Descarga do gás do laser por radio frequência.

Equipamentos opcionais
MESA COM OU SEM EXAUSTOR
MESA DE CORTE COMUM E/OU COM POSICIONADOR PARA
CORTE EM TUBOS.

ESPECIFICAÇÕES

PESO DA MÁQUINA

LASERTEX Z SERIES

LARGURA DE CORTE
LARGURA DO TRILHO
LARGURA TOTAL DA MÁQUINA

Precisão de posicionamento

6kW

4kW

±0.1mm/1000mm

±0.1mm/1000mm

Velocidade rápida transversal
Eixo X

24,000 mm/min

24,000 mm/min

Eixo Y

36,000 mm/min

24,000 mm/min

Eixo Z (Durante a operação
automática)

10,000 mm/min

10,000 mm/min

Especificações sujeitas a mudanças, sem prévio aviso

Dimensões do sistema LASERTEX
Modelo

Largura de
corte

Largura do
trilho

Largura total
da máquina

Peso da
máquina

LT-3560

mm

3500

4500

6000

2500

LT-4060

mm

4000

5000

6450

2500

LT-4560

mm

4500

5500

7000

2500

LT-5060

mm

5000

6000

7500

2500

Largura de
corte

Largura do
trilho

Largura total
da máquina

Peso da
máquina

Modelo
LT-3540

mm

3500

4500

6000

2500

LT-4040

mm

4000

5000

6450

2500

LT-4540

mm

4500

6000

7000

2500

LT-5040

mm

5000

6000

7500

2500

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
CEP 14871-710
Tel/Fax: (16) 3202-8439

www.koike.com/br
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