LINHA THOR
MÍNIMO EMPREGO DE RECURSOS PARA O MÁXIMO LUCRO

PT

THOR 450 / THOR 560 / THOR 660 / THOR 860 / THOR 1020
SERRA DE FITA > SEMIAUTOMÁTICA > DE DUAS COLUNAS
cortes a 0°, adequada para cortar todos os tipos de aços e ligas
maciço - perfil - redondo/quadrado/retangular/tubos

POTÊNCIA E SIMPLICIDADE EM UM CORAÇÃO DE AÇO
Serras semiautomáticas de fita sobre guias, de grandes capacidades
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
THOR - 450

THOR - 560

THOR - 660

THOR - 860

THOR - 1020

Comprimento mínimo de corte

15 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

Aperto mínimo da morsa

50 mm

140 mm

60 mm

85 mm

110 mm

Abertura máxima da morsa

460 mm

570 mm

670 mm

870 mm

1030 mm

Máxima abertura vertical da
morsa

460 mm

565 mm

665 mm

865 mm

1030 mm

0.3 mm/100 mm (+/-)

0.3 mm/100 mm (+/-)

0.3 mm/100 mm (+/-)

0.3 mm/100 mm (+/-)

0.3 mm/100 mm (+/-)

6600 x 41 x 1,3 mm

7700 x 54 x 1.6 mm

8800 x 67 x 1.6 mm

9300 x 67 x 1.6 mm

11000 x 67 x 1.6 mm

Precisão de corte
(horizontal e vertical)
Dimensões cinta
Velocidade da lâmina

15-95 m/min

20-100 m/min

20-100 m/min

20-100 m/min

20-100 m/min

Potência motor da lâmina

7.5 Kw (10 HP)

9 Kw (12.5 HP)

11 Kw (15 HP)

15 Kw (20 HP)

15 Kw (20 HP)

Potência motor da unidade
hidráulica

1,5 Kw (2 HP)

2.2 Kw (3 HP)

2.2 Kw (3 HP)

2.2 Kw (3 HP)

2.2 Kw (3 HP)

3000 Kg

5000 Kg

6200 Kg

7200 Kg

9500 Kg

3600 x 1340 x 2050 mm
3700 x 1450 x 2200 mm

3580 x 1900 x 2260 mm
3660 x 1700 x 2400 mm

3810 x 1900 x 2445 mm
3900 x 1700 x 2600 mm

4370 x 1900 x 3020 mm
4400 x 1700 x 3120 mm

5060 x 1900 x 3274 mm
5200 x 1700 x 3374 mm

450

560

660

860

1020

450 x 450

560 x 560

660 x 660

860 x 860

1020 x 1020

450 x 270

560 x 335

660 x 400

860 x 520

1020 x 615

Peso da máquina
Dimensões
Dimensões para transporte

CAPACIDADE DE CORTE
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PROGRAMAÇÃO DOS CICLOS DE CORTE “USER FRIENDLY”
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Na máquina podem ser montadas
tanto lâminas bimetálicas, como
lâminas com plaquetas de metal
duro (TCT).
Regulador de descida do cabeçote
automático em caso de um avanço
excessivo com base no tipo de
material.
Memorização automática da posição do cabeçote com base na
altura do material.
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> PRODUTIVIDADE

_ Tanque do líquido refrigerante incorporado no interior
do pedestal e moto bomba do líquido refrigerante de
alta vazão para uma limpeza constante da lâmina, o que
favorece uma maior duração dela. Regulagem do fluxo
do líquido refrigerante.

_ Volantes em ferro fundido para a rotação da lâmina.
Volante motriz montado em um mandril especial do
redutor.
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_ Tensão hidráulica e automática da lâmina para uma
tensão correta dela. O sistema mantém a tensão da
lâmina constante, aliviando-a gradualmente quando a
máquina está desligada para evitar a saída e a fadiga da
lâmina.

_ Escova de limpeza da lâmina motorizada mediante
sistema hidráulico para uma limpeza constante da
lâmina, o que favorece uma maior duração dela.

_ Eliminador de cavacos automático com rosca sem
fim, com transmissão mediante motor elétrico e redutor
(provido de recipiente para os cavacos), garante
melhores condições operacionais, maior longevidade da
máquina e uma redução dos tempos de corte para evitar
a interrupção do processo produtivo para a eliminação
manual dos descartes.

Controle geral da máquina com botões de comando, PLC, inversor eletrônico para a variação das
rotações da lâmina, transformador, contator auxiliar, conector com fusíveis.
As válvulas hidráulicas e o regulador para a descida do cabeçote são facilmente acessíveis e
localizam-se no painel de controle.
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> PRECISÃO
_ Cabeçotes de guia da lâmina móveis montados em guias rígidas e ligados mecanicamente à morsa móvel,
garantindo assim o posicionamento correto deles em função das dimensões da barra.

_ Estrutura robusta em aço soldado - construção antitorção para absorver as vibrações e proporcionar à máquina
estabilidade de corte e uma longa vida útil das lâminas.

_ Lâmpada para a iluminação da mesa de corte para
posicionar a barra com precisão para cortes não de série
ou de faceamento.

_ Morsa com bloqueio duplo para um melhor aperto e
cortes sem rebarbas: a morsa com aperto duplo permite
segurar a peça tanto em carga, como em descarga
durante o corte.
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> TECNOLOGIA AVANÇADA PARA DESEMPENHOS ELEVADOS EM ALTA VELOCIDADE

_ Plaquetas de guia da lâmina usinadas
em alta precisão com plaquetas de metal
duro e rolamentos antipatinagem para um
movimento linear do cabeçote de corte
tanto na descida, como na subida.
(Cabeçote de corte guiado em guias
lineares de esferas recirculantes de
alta precisão para garantir uma maior
produção e duração da lâmina).
Sistema manual de lubrificação de todas
as partes móveis da máquina.

_ O motor da lâmina é acoplado ao redutor.
A velocidade de rotação da lâmina é
ajustada no console da máquina através
de um variador eletrônico (INVERSOR).

_ Sensor hidromecânico para o ajuste do
avanço do cabeçote sem a intervenção
do operador com base na composição do
material, sua dureza e dimensões.

UNIDADE HIDRÁULICA DE ÚLTIMA GERAÇÃO, DE ELEVADA EFICIÊNCIA E
BAIXO CONSUMO DE ENERGIA.
Unidade hidráulica e tanque em duas peças para facilitar a respectiva
manutenção.
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Velocidade de descida do cabeçote
controlada e retorno rápido através de
um sistema totalmente
hidráulico.
Autoposicionamento do cabeçote de
corte na posição de início do corte durante a etapa de subida.
Válvula com controle infinitesimal da
descida do cabeçote de corte. Regulagem hidráulica automática do avanço
com base na dureza e dimensões do
material.
Parada automática da máquina em
caso de quebra da lâmina.
Morsa de corte hidráulica com
cilindro hidráulico de efeito duplo.
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O cabeçote de guia da lâmina
trabalha sincronizado com a morsa de
corte, garantindo assim o seu correto posicionamento de acordo com as
dimensões do material.
Dispositivo de apoximação rápida
garante posicionamento do cabeçote
muito próximo ao material, reduzindo o
tempo de ciclo e danos à lâmina,
independentemente das dimenções do
material.
Aproximação rápida da lâmina ao
material que deve ser cortado para otimizar a respectiva produtividade.
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Máquina com desenho ergonômico
que facilita a troca da lâmina, a
checagem regular e a manutenção
preventiva.

OPCIONAL
1 - Morsa Hidráulica Para Corte Em Feixe
2 - Inclinação do cabeçote de 6°
3 - Laser
4 - Regulador de pressão das morsas
5 - Visualizador de descida do cabeçote (com plc)
6 - Visualizador de descida do cabeçote (sem plc)
7 - Desvio da lâmina (com plc)
8 - Desvio da lâmina (sem plc)
9 - Touch screen (HMI)
10 - Cabeçote de guia de lâmina hidráulico
11 - Lubrificação por névoa
12 - Transformador para diversas voltagens de v.400 50hz
13 - Lâmina bimetálica
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PROJETO E REALIZAÇÃO DE LINHAS DE CORTE DEDICADAS
Servindo-se dos softwares mais modernos para o projeto mecânico, um grupo de
projetistas e técnicos contribui, com grande paixão, para afirmar a MEP como
marca líder na produção de máquinas e equipamentos para o corte de metais,
adotando soluções com elevado conteúdo tecnológico e inovador que satisfazem
quaisquer exigências de corte.

A equipe técnica da MEP é capaz de projetar e realizar máquinas ou
equipamentos especiais para satisfazer todas as exigências, desde linhas de
corte dedicadas até máquinas sobre trilhos para o corte de tubos produzidos
em sistema contínuo com equipamento de formação, etc…
18

O PROGRAMA MEP SERVICE:
> ASSISTÊNCIA GLOBAL
> SUPORTE LOCAL
NOSSO PROFISSIONALISMO E
DISPONIBILIDADE COMO
GARANTIA DA EFICIÊNCIA DO
CLIENTE,
SEMPRE!
A MEP oferece em todos os
momentos múltiplas soluções para a
máxima produtividade:
- TREINAMENTO,
- SOFTWARE,
- SERVICE & SUPPORT,
- SOLUÇÕES DE OTIMIZAÇÃO,
- INTEGRAÇÕES,
- REVISÕES

PEÇAS DE REPOSIÇÃO
Rede de armazéns de peças e logística em
escala mundial:
Pergola (ITÁLIA), Woodstock (CANADÁ),
Conway (EUA), São Paulo (BRASIL),
Suzhou (P.R. CHINA)
Disponibilidade diária da maior parte das
peças de reposição em pronta entrega.

SERVICE & SUPPORT
O Serviço de Assistência Técnica representa
o valor agregado ao projeto da empresa;
uma organização confiável, dinâmica e
competente na prestação de
assistência técnica para a montagem e
partida das máquinas e na disponibilidade
em organizar cursos na sede da empresa
para a formação dos técnicos.

ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE
TRANSFERÊNCIA DE DADOS SIMPLES E
RÁPIDA: obter atualizações e modificações
de software via e-mail, para transferência
mediante porta USB o cartões SD ou MMC,
através de slot específico no console de
comando.

TREINAMENTO
Treinadores altamente qualificados e
certificados para aumentar o Know how do
cliente.
Cursos para operadores sobre a
utilização eficiente das máquinas.
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NO MUSEU DA NOSSA CIDADE O ÚNICO GRUPO E
M BRONZE DOURADO EXISTENTE NO MUNDO

museo.bronzidorati@libero.it
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