MÁQUINA CNC PARA À PLASMA E OXICORTE

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
Email: info@koike.com

PROCESSOS DE FABRICAÇÃO
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SOLDAGEM/FABRICAÇÃO

PINTURA

PLATE PRO

Nós tornamos o metal mais lucrativo

Painel de Operação
Botoeiras de alta resistência para
seleção de estações de corte,
processo de oxicorte e sistema de
controle de gases.

Plate Pro® da Koike Aronson, Inc./Ransome é a mais competitiva de sua
classe. Além de ser muito acessível, a Plate Pro® é completa, fácil de
instalar e simples de operar. O corte de chapas agora é prático para áreas
com espaço limitado.
A Plate Pro® é um sistema de corte de trilho rígido, avanço rápido e
estação multiferramenta. Disponível em larguras de corte de 5, 6 e 8 pés
(1,5, 1,8 e 2,4 m) e comprimentos de corte de 10, 12, 20 e 24 pés (3,
3,7, 6 e 7,3 m). Usando um sistema de trilho de precisão montado sobre
uma viga rígida e pedestal, a Plate Pro® fornece movimento para manter a
precisão crítica nos altas velocidades de avanço 800IPM da Plate Pro.
Oferecendo até quatro estações de ferramentas, a Plate Pro® pode ser
equipada com sistemas de corte à plasma duplo, até três estações de
oxicorte ou uma combinação de sistemas de oxicorte, plasma e marcação
de chapa.

Hypertherm EDGE® Pro Ti
• Acionadores integrados dos eixos X e
Y de 450 Watts
• Acionamentos integrados Eixo Z de
100 Watts
• Windows® Xpe
• Disco rígido SATA de 250GB
• CPU Cereron Core com 2.0 Ghz
• Tela de toque de vidro de 15 pol.
• Memória mínima de 1GB
• 2 portas USB 2.0
• Suporte aos programas das peças
• Ajuda remota
• Rede sem fio, LAN, Hypernet
RS232/422
• Entrada DXF
• Nesting em formato simples
• Assistente Cut Pro

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.

Controle de altura Ti Torch com
sensor Hypertherm®
▪ Motor de acionamento integrado
e tecnologia THC do sensor
▪ Extensão do curso: 152 mm
(6 pol.)
▪ Velocidade máxima:
10,160 mm/min. (400IPM)
▪ Projetado para sistemas a plasma
convencionais
▪ Tecnologia Rapid Part
▪ Colisão de arranque da tocha
magnética

EQUIPAMENTO PADRÃO

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.

Porta-cabos do eixo longitudinal
é montada na soldagem de suporte
do trilho. O porta-cabos mantém
todas as mangueiras e cabos
organizados durante o movimento
da máquina.

Guia linear e defletores térmicos
Roundway linear substituível
proporciona um movimento de corte
suave e preciso. Defletores térmicos
de alta resistência protegem a
máquina de calor e fagulhas.

Roletes de guia livres de manutenção
Mancais lacrados auto lubrificante para
deslocamento

Trilhos Robustos
Trilhos de precisão montados sobre o piso em uma viga
soldada, provê estabilidade para movimentos suaves e
precisos.

EQUIPAMENTO PADRÃO

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

Interruptores de limite de eixo longitudinal e transversal
Usados para garantir final de curso, assim como para

SISTEMA DE PLASMA

powermax65- Perfuração da produção em aço doce de 1/2 pol.
powermax85- Perfuração da produção em aço doce de 5/8 pol.
powermax105- Perfuração da produção em aço doce de 3/4 pol.
powermax125- Perfuração da produção em aço doce de 1 pol.

MAXPRO200
Capacidade de perfuração de 1" em aço
carbono com tocha refrigerada à água.

SISTEMA DE PLASMA E OPÇÕES

Apontador laser Oferece
ao operador um indicador
visual para o alinhamento da
chapa e o posicionamento do
maçarico.

Estação manual de chanfro à plasma
Chanfro apenas no eixo longitudinal. Ajuste mecânico
sem contorno de ± 0 a 45°.
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.

Software de Aproveitamento Hypertherm® ProNest LTS e LT.
ProNest LTS (conhecido anteriormente como NestMaster) é um
software de aproveitamento CAD/CAM desenvolvido para indústrias
leves e médias, que possuem setor de corte CNC em suas oficinas. E a
solução exata para uma máquina de corte, seja plasma convencional
ou oxicorte.
ProNest LT (conhecido anteriormente como TurboNest) é uma
poderosa ferramenta de aproveitamento CAD/CAM desenvolvida para
indústrias leves e médias, que possuem setor de corte CNC em suas
oficinas. E a solução exata para todas máquina de corte, seja plasma
convencional ou oxicorte.

SISTEMAS DE OXICORTE E OPCIONAIS

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 300mm).

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

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.

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.

MACHINE
OPÇÕES DENAME
MESAPLANILHA
DE CORTE

Mesa de corte com água da Koike

Mesa de Corte à Seco com exaustão por zona
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.

Unidade de extração de fumo
Para mesa de corte à seco

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.

Braço de deslocamento da mesa
Downdraft Braço de deslocamento
mecânico que abre e fecha zonas na
mesa Koike Downdraft. Nenhum
componente pneumático ou
elétricos é necessário.

PLATE PRO PLANILHA
Largura de corte efetiva:

Comprimento de corte efetivo:

Tipos de material:

Espessura do material

Controle CNC

Espessura para plasma:
Espessura para oxicorte:

Sistema de plasma
Hypertherm®

Hypertherm® Edge Pro Ti

Tipo de plasma
Quantidade:
Tensão:
Convencional

Chanfrador Plasma
Tipo manual

Chanfrador Oxicorte
Quantidade:

Chanfrador Plasma Controle
Hypertherm® Sensor Ti

Gás combustível :
Ignição automática
Dispositivo manual de chanfro

Marcação de Chapa
Marcador Pneumático

Mesas de corte
Água com controle de nível

Software offline
Hypertherm® CAM Solutions
SigmaNEST

Seco
Mesa de Corte à Seco com exaustão por zona
Coletor de fumaça

ESPECIFICAÇÕES

Largura da mesa [D]

Largura entre os suportes do trilho [C]
Largura entre Vigas [B]
Largura total da máquina [A]
MODELS
Largura de corte útil
(Principal)
Largura total da máquina [A]
Largura entre Vigas [B]
Largura entre os suportes do
trilho [C]
Largura da mesa [D]
Comprimento útil de corte
Comprimento do trilho
Velocidade rápida
Velocidade de corte
(máxima)
CNC da máquina (Padrão)
Sistema de acionamento da
máquina
Número máximo de
ferramentas
Máximo de estações de
plasma ou marcação
Máximo de estações de
plasma ou marcação
Espessura máxima de
254mm para oxicorte
Tensão da máquina

PLP1500

PLP2000

PLP2500

1524mm

1828mm

2438mm

3378mm

3683mm

4293mm

2222mm

2527mm

3137mm

1970mm

2273mm

2883mm

1625mm
3.04/3.6/6.1/7.3m
4.2/4.8/7.3/8.5m
20.320mm/min

1930mm
3.04/3.6/6.1/7.3m
4.2/4.8/7.3/8.5m
20.320mm/min

2540mm
3.04/3.6/6.1/7.3m
4.2/4.8/7.3/8.5m
20.320mm/min

10.160mm/min

10.160mm/min

10.160mm/min

Hypertherm® EDGE Pro Ti

Hypertherm® EDGE Pro Ti

Hypertherm® EDGE Pro Ti

Servo CA

Servo CA

Servo CA

2

2

2

2

2

2

Máx. 4

Máx. 4

Máx. 4

Alto-Baixo/Básico

Hi-Lo/Básico

Hi-Lo/Básico

208-230/1/60 @15 AMP

208-230/1/60 @15 AMP

208-230/1/60 @15 AMP

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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