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A Koike Aronson/Ransome tem

orgulho de ser um fornecedor de

equipamentos de alta tecnologia, como

máquinas de corte, equipamento de

posicionamento para soldagem,

máquinas portáteis de corte e

soldagem, e aparatos de gás. Nossos funcionários, altamente qualificados, podem ajudá-lo em todas as suas aplicações. As

máquinas de corte Koike Aronson/Ransome podem ser customizadas para se enquadrar na maioria das exigências e nossos

equipamentos de soldagem e posicionadores podem ser fabricados para manipular peças de praticamente qualquer

dimensão.

Nossas unidades de produção incorporam as tecnologias mais avançadas de projeto e fabricação de equipamentos de

alta durabilidade. Nossos engenheiros, técnicos de manutenção e representantes de negócios contam com mais de 450 anos

de experiência combinada e cada um dos profissionais da nossa fábrica possui, em média, 25 anos de experiência.

A Koike Aronson/Ransome tem um balanço financeiro saudável, com excelente caixa e acesso a diversas linhas de crédito

não utilizadas. Isto nos permite dar continuidade ao aprimoramento contínuo dos nossos negócios e investir em produtos

novos e melhores para nossos mercados.

A história da Koike Aronson/Ransome se inicia em 1946 quando Chuck Aronson funda a Aronson Machine Company, um

fabricante de posicionadores para soldagem. Chuck inventou e patenteou posicionadores que são usados até hoje.Em 1969

a Airco adquiriu a Aronson Machine Company, e a vendeu 10 anos mais tarde para a BOC. Em 1985, a Koike Sanso Kogyo

(fundada em 1918), sediada em Tóquio-Japão, adquiriu a empresa combinada, BOC e Aronson, acrescentando uma linha de

posicionadores de soldagem de nível internacional à sua linha de máquinas de corte. O resultado foi uma única empresa

que passou a fornecer ao mercado os melhores posicionadores de soldagem e produtos de corte térmico do mundo.

Em 2001 a Koike Aronson adquiriu um grande concorrente baseado em Houston-TX chamado Ransome Company. A

aquisição permitiu à Koike Aronson oferecer equipamentos de posicionamento mais duráveis, seguros e com a maior

variedade. H oje somos conhecidos como Koike Aronson/Ransome, Inc., “A linha mais completa da indústria metalúrgica.”

QUEM SOMOS

HISTÓRIA



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 numdo



A Koike Aronson, Inc./Ransome criou uma máquina de corte térmico com um pórtico extra
pesado usando os mais modernoss métodos de desing como FEA (Análise de Elementos Finitos) para
assegurar que essa máquina pode trabalhar em ambientes mais desafiadores e agressivos. A série
Versagraph Extreme, utiliza das utimas tecnplogias para oferecer velocidade incomparável, precisão,
versatilidade,confiabilidade e durabilidade em uma máquina de corte térmico.

A Versagraph Extreme pode ser totalmente customizada para se adaptar as necessidades de sua
produção e aumentar sua produtividade. Múltiplas estações plasma, estações de oxicorte, opções para
marcações e chanfro total para contornos com plasma, o qual é controlado através de uma intergace
amigável para o operador. Centro de corte de chapa, caldeirarias pesadas, fabricantes de
equipamentos e construção de navios são apenas alguns dos nossos mercados.

Extrema Durabilidade

         Extrema Segurança

                                        Extrema Precisão

                    Extrema Confiança

VERSAGRAPH EXTREME

“”Nós tornamos o

            metal mais

                        lucrativo”



EQUIPAMENTO PADRÃO

Sistema de acoplamento dos Drives
Envolve precisamente o pinhão no rack
utilizando rolamento lineares de
precisãodupla. Feitos para alta durabilidade
e movimento preciso da máquina.

Servo-acionamentos AC potentes e
engrenagens planetárias com folgas
ultra- baixas
Drives potentes de 6hp para que os eixos
X e Y tenham movimentação suave e precisa,
resultando em uma excelente qualidade
de corte.

Uma interface Digital Padrão
Globalmpara comunicação entre o
controle e  dispositivos

O Sercos III Edge-Pro CNC fornece
comunicação rápida entre o CNC,
opçoes de ferramentes e ethernet. O
consoe de fácil operaçõ é
desenhado para incorporar até 4
estações plasma, 2 etações plasma
para chanfro e até 16 estações com
tochas de ocicorte. Com desing
giratório, foi projetado para atingir
35000mm/min e velocidade de
avanço rápido.

EQUIPAMENTO PADRÃO
Nenhum componente proprietário é utilizado no painel elétrico. Apenas componentes “de
prateleira” saõ utilizados. O painel elétrico principal incorpora a interface Sercos III para
comunicação rápida entre o CNC e os componentes elétricos. Drives de 18Ada
Bosch/Rexroth saõ utilizados para fornecer a potência necessária para alcançar
35000mm/min de velocidade de avanço rápido

Sistema de Trilhos para Trabalhos
Pesados
Os sistemas de trilhos montados no
piso, fornecem uma base muito rígida
para cada trilho de 37kg triplo-
usinado. Isto é necessário para a
movimentação precisa e suave da
máquina. Este sistema para trabalhos
pesados pode ser facilmente
expandido para acomodar
comprimentos de corte adicionais ou
máquinas adicionais para um trilho
comum.

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

Rolamento principal 12”
Rolamento principal selado para trabalhos
pesados, oferece estabilidade para cargas
pesadas com movimentos suaves

Raspador de latão grande
Fornece uma excelente raspagem dos detritos
para manter a movimentação da máquina macia
e estável.



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.

OPCIONAL EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO PADRÃO

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.

Esteira porta-cabosdo eixo transversal
A esteira porta-cabos fechada mantém os cabos e
mangueiras protegidos em  ambientes hostis.

Rolamentos Lineares para Trabalhos
Pesados no Eixo Tranversal
Rolamentos lineares de precisão
fornecem movimento suave e muito
preciso, proporcionando capacidades
de carga muito pesadas.

Gerenciamento de Cabos e Mangueiras
Todos os cabos e mangueiras são instalados
devidamente para evitar torções e
esgarçamentos (desgastes) durante a
movimentação da máquina.

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

Teste para ferramentas da Máquina
Todas as máquinas testadas com padrões ISSO
230-2
Precisão de movimento da máquina
0,4 mm de precisão
0,1mm de epetibilidade



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

SISTEMA DE PLASMA E OPÇÕES

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. Projetando para alinhamento
semplificado e menores custos de
manutenção

      Rotação contínua de 360°
Capacidade de ângulo de

chanfro: positivo e negativo: 50°

Sistemas Pl,asma Hypertherm HyPerformance/HyDefinition

HyPerformance Plasma corta peças de características complexas com
qualidade superior e consistência ao eliminar o custo de operações
secundárias. A tocha de desconexão rápida torna a
mudançaconsumível fácil e rápida. Consumíveis com vida longa,
bordas l,ivres de escória, angularidade mínima e alta confiabilidade
do sistema produtivo, maximizando o “tempo de arco aberto”
Sistemas de 130 a 800 ampéres, estão disponíveis para atender as
suas demandas de produção

Sistema Plasma a Ar e Oxigênio Hypertherm convencional LongLife
Ferramentas de produção pesada com tecnologia para redução de
custos LongLife para um aumentoexpressivo da vida do consumível
e custosoperacionais muito mais baixos. A tocha de desconexão
rápida torna a mudança de consumívelfácil e rápida. Velocidades de
corte impressionantes, qualidade de corte.
 Consistente e vida útil dos consumíveis excepcional dá a este sistema
de plasma um desempenho confiávelem uma ampla gama de
aplicações industriuais.

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.consistente e vida útil dos
consumíveisexcepcional dá a este sistema de plasma de um
desempenhoconfiável em uma ampla gamaee aplicações

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



Estações de Tocha Oxicorte
. (Disponível para até 10 estações)
Suspensão motorizada modelo “G”, 6” (150m)
ou 12” (300”) com lançamento a 1000mm/min.
Todas as estações são controladas a partir do
console do operador. Sensor de altura capacitivo
(como mostrado) permite que o bico trabalhe na
distância exata da chapa. Auto ignitor (não
mostrado) permite a ignição no bico
automaticamente através de um programa ou
pode ser executado manualmente no console do
operador

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.

SISTEMAS DE OXICORTE E OPCIONAIS

Servocontrole de gás com abrandamento
automático
Permite o pré-aquecimento alto-baixo da chapa
para uma qualidade de corte superior. Possui
um controle de perfuração com abrandamento
automático para o oxigênio de corte. Permite a
perfuração precisa de chapas mais espessas.
Reguladores tipo cúpula permitem o ajuste
preciso da chama.
 Além dos benefícios do servocontrole de gás,
também permite vários cortes de chapas
grossas com maçarico e inclui sopradores de
ar na viga principal e defletores térmicos de
alta resistência para proteger contra calor e
fagulhas.

Chave Seletora da Estação Escrava
Permite que as estações escravas sejam
posicionadas manualmente na área de
trabalho. Uma chave pneumática
prende a estação à cinta sem-fim de
Kevlar permitindo que a estação
acompanhe a estação mestre.

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.

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



Mesa de corte seccionada em zonas Koike

▪ Design modular
Possibilita adicionar mais espaço de
acordo com suas necessidades

▪ Operação Simplificada
Remoção de escória com estrutura de
ripas e pás facilitam a limpeza

▪ Múltiplas Zonas
Possibilita a extração dos fumos de forma
otimizada

Mesa de corte com água da Koike

A mesa de corte com água da Koike é uma solução
econômica para reduzir a fumaça, as faíscas e a poeira
do ambiente.

▪ 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.

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

Cortina de Luz de Segurança
Salvaguardas pessoal dos perigos potenciais de
máquinas em movimento. Desliga a máquina, se alguma
coisa estiver no caminho da cortina de luz em
movimento..

Também disponívelno formato “linha da vida”

Plataforma de operador opcional

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.



Largura de corte efetiva: Comprimento de corte efetivo:

Tipos de material:

Espessura do material

Espessura para plasma:

Espessura para oxicorte:

Controle CNC

Hypertherm® EDGE Pro

Esteira Porta-Cabos

Montado sobre cabeça
Montado no piso

Plasma System
Hypertherm®

Tipo de plasma

Quantidade: Alta definição

ConvencionalTensão:

Controle de altura para plasma

Hypertherm® Arc-glide

Koike Sensor-THC

Chanfrador Plasma

Chanfrador Oxicorte
Quantidade:

Gás combustível :

Controle de altura capacitivo

Dispositivo manual de

Marcação de Chapa

Pneumatic Dot Peen

Mesas de corte

Coletor de fumaça

Seco

Água com controle de nível pneumático

Mesa de Corte à Seco com exaustão por zona

Software offline

3D-LT Automatic Full Contour

Tipo manual

Modems

Hypertherm® CAM Solutions

SigmaNEST

PLANILHA



ESPECIFICAÇÕES

MODELS 2500 3100 3700 5000 6300 7500

Largura de corte útil 2438mm 3048mm 3658mm 4879mm 6096mm 6807mm

Largura de corte útil:
(2- Estação escrava)

3048mm 3658mm 4267mm 5486mm 6706mm 7925mm

Distância entre H 4343mm 4593mm 5563mm 6782mm 8001mm 9220mm

Largura entre centros do
trilho

4801mm 5410mm 6020mm 7239mm 8458mm 9677mm

Largura da máquina 6223mm 6833mm 7442mm 8661mm 9881mm 11100mm

Further Versagraph Extreme Specifications

▪ O comprimento de corte útil é expansível até
83300mm

▪ Os trilhos da máquina suportam montagem no piso

▪ Deslocamento rápido de 35000mm/min

▪ Velocidade máxima para controno de 15000mm/min

▪ CNC ié o  EDGE Pro da Hypertherm®

▪ Servo Acionamento da máquina AC com 6hp

▪ Máximo de até 10 ferramentas

▪ Máximo de até 9 estações escravas

▪ Mázimo de até 4 estações Plasma ou marcação

▪ Máximo de até 10 estações de oxicorte

▪ Servo Gas é o sistema de gases para oxicorte até 10” (254mm) de
espessura

▪ Voltagem da máquina é 480/3/60 @30AMP

Largura de corte útil

 Distância entre H

Largura entre centros do trilho

Largura da Máquina

Especificações sujeitas á mudanças
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Koike Aronson, Inc./Ransome
635 W. Main Street

P.O. Box 307
Arcade, NY 14009

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

Toll Free: (800) 252-5232

www.koike.com

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
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