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MÁQUINA CNC PARA CORTE Á PLASMA E OXICORTE



A Koike Aronson/Ransome, com sede em

Arcade, NY-EUA, tem orgulho em ser tradicional

fornecedora de máquinas de corte de última

geração, de posicionadores para solda, máquinas

de corte/solda portáteis e aparatos de gás, tais

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

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

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

praticamente qualquer dimensão.

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

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

fabricação internamente nos permite manter nossa qualidade extremamente alta. Nossa

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

melhoria contínua das práticas organizacionais.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

representantes de vendas para certificarem que nossos clientes recebam produtos de

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

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

anos.

Nossos técnicos de serviço em campo trabalham

como um time para manter os equipamentos com o

melhor desempenho possível. Isto tem início com o

envio da documentação de pré-instalação com o intuito

de preparar nossos clientes para a entrega da máquina, sua instalação e treinamento. Nosso website está repleto com

informações úteis, inclusive o KAR Club, que oferece várias dicas sobre resolução de problemas, ajustes da sua

máquina e manutenção da mesma.

Montagem das máquinas de corte

EMPRESA

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

Para obter outros downloads,
por favor, escaneie aqui com

seu smartphone

Matriz- Arcade, NY - EUAMatriz- Arcade, NY - EUA



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

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

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

inclusas: passagem, transporte, hospedagem e refeições.

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

mesmo.

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

Email: info@koike.com

PROCESSAMENTO DE PERFIS E
TUBOS / USINAGEM

CORTE

PROCESSOS DE FABRICAÇÃO

SOLDAGEM/FABRICAÇÃO

PINTURA

MONTAGEM

LOGISTICA

Conheça nossa Fábrica através de nosso
Programa de Visitas assistidas.

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

Fabricada nos EUA.
Trabalhando em todos os lugares do mundo



Painel de Operação
Controles individuais de energização da máquina,
seleção de estação de corte, operação e parada de
emergência. Painel com giro para a esquerda e
direita para uma operação mais ergonômica.

A Koike Aronson criou um novo padrão mundial em máquinas de
corte térmico. A Mastergraph Extreme utiliza as mais modernas
tecnologias para oferecer velocidade, precisão, versatilidade e
durabilidade na mesma máquina. Projetada para satisfazer as mais altas
exigências, a Mastergraph Extreme foi desenvolvida para fornecer o
desempenho necessário para o mercado moderno. Centros de serviços,
fabricantes de equipamentos pesados, fabricantes de tanques e silos,
caldeirarias, estruturas metálicas, estaleiros e offshore são apenas
alguns dos mercados alvo da Mastergraph Extreme.

As modernas técnicas de fabricação da Koike Aronson, comprovadas
ao longo dos anos, vêm sendo constantemente melhoradas com um
grande número de novos recursos e tecnologias. Alto torque e precisão
foram integrados a este lançamento para otimizar as mais recentes
tecnologias de corte a plasma do mercado. A Mastergraph Extreme está
equipada para atender aos seus projetos e é flexível para se adaptar a
futuras necessidades. O futuro do corte térmico está aqui, e nós da Koike

Aronson estamos prontos para mostrá-lo a você!

O desempenho necessário hoje e a
comprovada flexibilidade para o amanhã.

Sem necessidade de manutenção
Mancais lacrados auto lubrificante para
deslocamento

Botão de parada de emergência
O botão de parada de emergência (E-stop) desliga
o movimento da máquina e o processo de corte de
maneira rápida e segura, incluindo o
abastecimento de gases, oxigênio e combustível
das tochas.

Proteção dos
painéis da
Máquina
Evita danos aos
componentes em
ambientes adversos ,
como fumo, faísca e
resíduos industriais
(exibido com o
sistema de gás
opcional Hi-Lo
Oxyfuel).

MASTERGRAPH EXTREME

Guia linear e Defletores Térmicos
Perfil com sistema duplo de barras redondas
substituível que permite um movimento de corte
suave e preciso. Difusores térmicos de alto
rendimento protegem a máquina contra o
aquecimento e as de faíscas proveniente do corte.



Sistema de tensão a ar
Para um o engate adequado do pinhão à
cremalheira; aumenta a vida útil do conjunto
mecânico.

Difusores térmicos em torno dos trilhos
Protege a viga principal e os trilhos ao cortar
materiais espessos.

Viga H para suporte do trilho retificado
Fornece simetria incomparável para a precisão
de corte e movimentos. Permite a expansão do
comprimento do trilho e o uso de trilhos em
comum para duas ou mais máquinas.

Acoplador do carro escravo à fita de
tração das ferramentas
Permite o fácil e preciso posicionamento das
ferramentas, tais como tochas de plasma e de
oxicorte; permite o corte espelhado de peças.Pinhões de diâmetro grande

Os pinhões de diâmetro grande oferecem
um movimento da máquina preciso e suave.

Fita de tração para carro escravo de
alto rendimento

A fita de aço inoxidável de loop infinito
mantém o movimento do eixo transversal
exato e suave ao usar diversas tochas.

Cremalheira

Fita de Tração
em aço

inoxidável
especial

Painel elétrico principal - Koike.
Utiliza componentes de padrão internacional, incluindo drives Yaskawa (exibido com o
sistema de gás Hi-LO Oxyfuel).

EQUIPAMENTO PADRÃO

Difusor Térmico

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

Esteira porta-cabos do eixo
longitudinal
Pode ser montado no chão ou de forma
suspensa [sobre cabeça]. Um design
lacrado mantém as mangueiras e cabos
protegidos de ambientes adversos.



Hypertherm® EDGE Pro
Controlador de movimento.

(Exibido com o console de operação
da Koike Aronson)

■ Possui tela sensível ao toque de 15” (380 mm)
(Disco rígido SATA)

■ Mínimo de 1 GB RAM
■ Assistência remota (quando conectado á Internet)
■ Controle de gás automático para plasmas da

Hypertherm®
■ Biblioteca de figuras
■ Entrada direta DXF
■ Nesting para geometrias simples
■ Assistente CutPro para iniciantes

Esta unidade se integra com a unidade de controle de
altura Hypertherm’s® ArcGlide ou com o controle de altura para plasma da Koike.
Este controle CNC é a opção quando um cabeçote chanfrador 3D-LT é necessário. Garantia
de dois anos.

Alta- definição, alta velocidade ou sistemas de plasma convencionais
Configuração de gás automática ou manual. A Koike Aronson oferece três marcas de sistemas de corte
de plasma.
§ Hypertherm®
§ Thermal Dynamics®
§ ITT Burny® KALIBURN©

Combinação de sistemas - Escolher as opções certas para suas aplicações não é fácil. Muitas opções
estão disponíveis para a Mastergraph
Extreme. Quando você decide comprar
uma máquina de corte da Koike, você
não está adquirindo apenas uma
máquina de alta qualidade projetada
para bom desempenho e durabilidade,
mas ainda mais importante, você está
obtendo conhecimento que vem com
quase um século de experiência para
auxiliar sua escolha.

Sua aplicação, seu trabalho e sua fábrica
vêm em primeiro lugar. Você perceberá
que trabalhar com nossa unidade de
negócios de máquinas de corte significa
atenção a detalhes, encontrar a máquina
certa que se adeque às suas aplicações
e ao seu orçamento.

ITT Burny® 10LCD Plus
Controlador de movimento.

(Exibido com o console de operação da
Koike Aronson)

■ Possui tela em vidro de 15” (380 mm)
■ Tela sensível ao toque (Disco rígido

SATA)
■ Mínimo de 1 GB RAM
■ Aceita fontes de outros fabricantes.
■ Suporte de gás automático
■ Biblioteca de figuras
■ O software SigmaNEST Companion BE

pode ser adicionado, permitindo a
entrada direta de arquivos DXF, Nestings
de geometrias complexas, modificações
de peças no CNC.

Esta unidade se integra com a unidade de
controle de altura ITT KALIBURN® INOVA.
Garantia de um ano oferecida neste controle.

SISTEMA DE PLASMA E OPÇÕES

Tecnologia UltraSharp

Sistemas SigmaTEK e ITT Corporation estão
combinando suas tecnologias mais poderosas:
SigmaNEST, Burny® e KALIBURN® para produzir
o inigualável sistema de corte de plasma
UltraSharp.

O sistema UltraSharp combina o software
SigmaNEST com habilitação para HDX, o
controlador de ACM Burny® e o plasma
KALIBURN Spirit com os controles de altura
INOVA. O sistema foi calibrado para assegurar
a mais alta qualidade no corte de furos.

TrueHole™

A tecnologia TrueHole, desenvolvida pela Hypertherm®, produz uma qualidade de corte em furos
significativamente melhor do que a que era previamente possível. Esta tecnologia foi desenvolvida para
aço carbono de espessura até 1" (25 mm) e foi otimizada para furos com relação 1:1 a 2:1 da espessura do
material cortado.

Consulte seu representante de vendas local para obter maiores informações.

OPÇÕES DE CONTROLES CNC

Cada um destes sistemas oferece uma ampla variedade de recursos e benefícios. Desde os sistemas
mais básicos até os mais avançados do mercado, a Koike oferece uma linha completa de cada
fabricante que com certeza irá satisfazer suas necessidades.



Estação manual de chanfro à plasma

Chanfro apenas no eixo longitudinal. Ajuste
mecânico sem contorno de ± 0 a 45°.

Hypertherm® ArcGlide
Controle de altura

■ Velocidade do lifter de 15m/min [600 IPM]
■ Trajetória do lifter de 9,4” (240 mm)
■ Posicionamento de altura inicial por toque.
■ Opção desabilita controle em cantos [AVC]

(Evita o choque da tocha à peça nos cantos)
Estende a vida útil dos consumíveis
utilizando amostragem de voltagem do arco
com o ajuste automático de desgaste do
consumível.

Detecção de colisão de tocha magnética
■ Apontador laser integrado com

compensações pré-configuradas

Controle de tensão de arco com a precisão
INOVA da ITT Kaliburn®

■ Trajetória do lifter de 10” (250 mm)
■ Exatidão do controle de tensão de arco com precisão

de ± 0,4 volt
■ Tensão de arco ajustável de 50 - 250 volts em

incrementos de 0,1 volt
■ Posicionamento de altura inicial
■ Opção desabilita controle em cantos [AVC] (evita o

choque da tocha à peça nos cantos)
■ Detecção de colisão da tocha pneumática

Unidade chanfrada 3D-LT
com sensor HD Koike-Controle de

altura THC

Tecnologia de posicionamento pelo ponto
focal, True focal Point-Koike. Este cabeçote
foi projetado para que os motores e caixas
de redução estejam recebendo a máxima
proteção do ambiente de corte. Nenhum
cabo, mangueira ou outros componentes
alocam-se próximos à tocha. Projetado para
alinhamento simplificado e menores custos
de manutenção.

Rotação contínua de 360°.

Capacidade de ângulo de chanfro:
Ângulo de chanfro positivo: 50°
Ângulo de chanfro negativo: 50°

Os tipos de chanfro incluem:
Chanfros X, Y, V e K

SISTEMA DE PLASMA E OPÇÕES



Estações de oxicorte.
(até quatro estações disponíveis)
Elevador motorizado modelo “G”, 6 polegadas (150 mm) de curso
a 1m/min [40 IPM]. Todas as estações são controladas a partir do
painel de operação. A tocha Koike 500L oferece o corte de chapas
de espessuras entre 1/8” a 12” (3 mm a 300 mm). Controle de
altura capacitivo e ignição automática disponíveis (não exibidos).

Opcional com controle de altura capacitivo

Ignitor automático
Faz a ignição, de forma segura, de tochas de oxicorte
com a conveniência de nunca ter que sair da estação
de operação.

Bicos de corte D7 Koike
■ Operação mais segura

Os bicos da série 100 da Koike são projetadas para
reduzir refluxos [flashbacks], a fim de manter o
operador e a tocha seguros.

■ Alta qualidade
Cada bico é exaustivamente testado para assegurar
um corte de alta qualidade e consistente.

■ Corte mais rápido
Nosso bico divergente de alta qualidade aumenta a
velocidade de corte em 20 a 28% em relação aos bicos
padrões

■ Economia de gás
O consumo de gás é reduzido em até 26%

■ Durável
Um revestimento de aço inoxidável na linha do oxigênio de corte resulta no
aumento de até cinco vezes na vida útil dos bicos Koike em comparação aos
concorrentes.

Estação de marcação pneumática
Punção com velocidade variável com
ponta de carboneto para execução de
linhas de dobragem, linhas de layout,
centros de furo e marcação de
caracteres de no mínimo 6,35mm [1/4”]
de altura.

Dispositivo para chanfros.
O dispositivo para chanfros é usado no lugar
de um bico de corte comum da Koike. É
usado para operações de corte chanfrado,
incluindo cortes de ângulos positivos e
negativos.

Dispositivo de corte duplo - Koike.
Converte uma única tocha de oxicorte em tochas
de corte duplas. Permite o corte de tiras com
uma distância menor entre peças pequenas.

Painel de Controle de Gases. Hi-Lo com controle de
perfuração facilitado

Alto e baixo pré-aquecimento para rápido pré-aquecimento
do material e qualidade de corte superior. Possui controle de
perfuração gradual para o jato de corte. Permite a perfuração
precisa de chapas mais espessas. Máxima espessura de
corte de 6 pol (150 mm) com 4 tochas.

SISTEMAS DE OXICORTE E OPCIONAIS



A mesa de corte A seco com exaustão da Koike tem o tamanho
adequado, grande ou pequeno, de acordo com as peças que
você possui. Seu design modular permite que você adicione
módulos conforme seja necessário, para chapa de espessura de
150mm [6 pol].

A operação é muito simples: não há componentes eletrônicos ou
pneumáticos, as grelhas e compartimentos de escória são
facilmente removidos para limpeza. A extração de fumaça é
tudo o que você precisa, graças as zonas múltiplas para a
extração de fumaça. As mesas de corte à seco são usadas
principalmente para o corte A plasma e combinadas com as
unidades de extração de fumaça, que filtram o ar de volta para a
fábrica. As mesas de corte à seco são a melhor opção para corte
de alta qualidade com sistemas de plasma de alta definição.

A mesa de corte com água da Koike é uma solução econômica para reduzir a
fumaça, as faíscas e a poeira do ambiente. Pode ser usada tanto para o corte A
plasma quanto para o oxicorte. Apesar de não ser a solução mais otimizada para
sistemas plasma de alta definição, ainda fornece bons resultados na qualidade
de corte.

Construída em aço com espessura de 1/4", a mesa oferece um design de trabalho
pesado com paredes laterais reforçadas para alta durabilidade.

O pulmão pneumático do tanque de aço permite o controle do nível da água.

O design da mesa permite que uma chapa de até 150mm [6"] de espessura seja
nivelada para um corte mais preciso.

As grelhas de 1/8" de espessura são espaçadas em 75mm [3"] de distância e
curvadas para evitar que pequenas peças caiam na mesa e também que o corte
se sobreponha à grelha.Este recurso reduz a escória nas partes inferiores das
peças e prolonga a vida útil das grelhas.

Os suportes de içamento permitem que você eleve a grelha e o compartimento
de acúmulo de escória ou cada componente individualmente. Um exemplo:
permite o levantamento das grelhas possibilitando acesso facilitado para
limpeza dos compartimentos de acúmulo de escória.

Mesa de Corte à Seco com exaustão por zona

Mesa de corte com água da Koike

Cortina de Luz
Protege o operador contra riscos
potenciais provenientes da movimentação
da maquina. Todos os movimentos são
contidos caso a zona de cobertura do
circuito ótico seja acionada. .

Também disponível no modelo de parada
de emergência com corda.

Unidade de extração de fumo

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

§ Design compacto
Minimiza o espaço utilizado

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

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

§ Confiabilidade
Resultados excepcionais por mais de 20 anos

OPÇÕES DE MESA DE CORTE

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



Estação Principal
Estação escrava

Largura de corte útil

Distância entre H

Largura entre centros do trilho

Largura da máquina

Estacionamento

MODELOS MGEXT 1500 MGEXT 2500 MGEXT 3100 MGEXT 3700

Largura de corte útil
(5 estações escravas)

1524mm (60”)
2438mm (96”) 3100mm (120”) 3658mm (144”)

Largura de corte útil
(2 estações escravas)

2134mm (84”)
3100mm (120”) 3658mm (144”) 4267mm (168”)

Largura entre Vigas H 2794mm (110”) 3704mm (146”) 4318mm (170”) 4928mm (194”)

Largura entre centros do trilho 3219mm (126 3/4”) 4134mm (162 3/4”) 4743mm (186 3/4”) 5353mm (210 3/4”)

Largura da máquina 4318mm (170”) 5232mm (206”) 5842mm (230”) 6452mm (254”)

Comprimento útil de corte (expansível) 4267mm (168”) 4267mm (168”) 4267mm (168”) 4267mm (168”)

Viga H para suporte do trilho da máquina W12-72# W12-72# W12-72# W12-72#

Velocidade rápida 20,320 mm/min (800 IPM) 20,320 mm/min (800 IPM) 20,320 mm/min (800 IPM) 20,320 mm/min (800 IPM)

Velocidade de corte (máxima) 10,160mm/min (400 IPM) 10,160mm/min (400 IPM) 10,160mm/min (400 IPM) 10,160mm/min (400 IPM)

CNC da máquina  Hypertherm® EDGE Pro
Burny® 10LCD

Hypertherm® EDGE Pro
Burny® 10LCD

Hypertherm® EDGE Pro
Burny® 10LCD

Hypertherm® EDGE Pro
Burny® 10LCD

Sistema de acionamento da máquina AC Servo AC Servo AC Servo AC Servo

Número máximo de ferramentas 9 9 9 9

Número máximo de estações escravas 7 7 7 7

Máximo de estações de plasma ou
marcação

2 2 2 2

Máximo de estações de oxicorte 8 8 8 8

Espessura máxima de 254mm [10"] para
oxicorte

Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo

Tensão da máquina 208~240/1fase/60Hz@15A 208~240/1fase/60Hz@15A 208~240/1fase/60Hz@15A 208~240/1fase/60Hz@15A

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

1676 mm

421 mm

610 mm

914 mm

ESPECIFICAÇÕES



PLANILHA

Oxy-Fuel

Cantidad :

Tipo de Combustible Gas:

Rango Espesor De Materiales

Espesores Plasma:

Espesores Oxicorte:

Controlador CNC
Hypertherm® Edge Pro

ITT Burny® 10 LCD

Portacable Eje Longitudinal

Montado Sobre Cabeza
Montado En Piso

Sistema Plasma

Hypertherm®
Kaliburn®
Thermal Dynamics®

Tipo De Plasma

Cantidad :

Voltaje:

Biselador Plasma

Programas De Corte
Modems

Hypertherm® MTC (CAM Solutions - MTC)

SigmaNEST

8mt Longitud Corte

Alta-Definición

Convencional

Tipo Manual
Auto encendido

Control de Altura Capacitivo

Anexo Manual de biselSensor Altura Plasma

Hypertherm® Arcglide

Koike Sensor - THC

ITT Kaliburn® Inova

Hypertherm® Sensor -PHC
(Solo plasmas convencionales)

Marcador De Placas
Hypertherm® Arcwriter

Pneumatic Dot Peen

Mesas De Corte

Extractor De Humo

Seca

Neumática Con Agua

Zonificada

Ancho Efectivo De Corte: Largo Efectivo De Corte:

Tipo De Materiales:
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Koike Aronson, Inc./Ransome

635 W. Main Street
P.O. Box 307

Arcade, NY 14009
Tel: (585) 492-2400
Fax: (585) 457-3517

Koike Aronson Biondi

Rua Agostinho Mazza N° 31
Bairro Parque do Trevo

Jaboticabal - SP
CEP 14871-710
Caixa Postal 534

Tel/Fax: (16) 3202-8439

www.koike.com

EQUIPAMENTOS DE CORTE, POSICIONADORES DE SOLDA & PORTÁTEIS
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