Soldagem
Robotizada

A Sumig possui a solução completa para o seu negócio

Principais benefícios oferecidos

Projeto e
execução 100%
Sumig
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Responsabilidade
do Projeto Sumig

Projetos
Totalmente
Customizáveis

Garantia de
Produtividade

Programação e
parametrização
completa da
célula

Manutenção
Preventiva com
preço reduzido

Células para Soldagem Robotizada

ULTIMATE series

AS 10
- Dimensões da estação de trabalho: 1000 x 750
- 2 estações;
- Carga e descarga frontal;
- Adequada para peças de tamanho pequeno e
médio;

RL 25
- Dimensões da estação de trabalho: 2500 x 750
- 2 estações com troca por giro na vertical;
- Carga e descarga frontal;
- Adequada para peças de tamanho médio;

Desenvolvida para atender os requisitos
da Indústria 4.0. Adequada para clientes
que querem estar preparados para o
futuro.

MS 20
- Dimensões da estação de trabalho: 2000 x 750
- 2 estações laterais;
- Carga e descarga lateral;
- Adequada para peças de tamanho pequeno e
médio;

ML 30
- Dimensões da estação de trabalho:
3000 x 1000
- 2 estações laterais;
- Carga e descarga lateral;
- Adequada para peças de tamanho
grande;

RS 15
- Dimensões da estação de trabalho: 1500 x 750
- 2 estações com troca por giro na vertical;
- Carga e descarga frontal;
- Para peças de tamanho pequeno e médio;

LINHA DE CÉLULA ULTIMATE COM
NEURON-S. OFERECE O MÁXIMO DE
TECNOLOGIA EM CONECTIVIDADE E
FACILIDADE DE OPERAÇÃO.
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NEURON-S

INTERFACE ROBOTIZADA INTELIGENTE SUMIG

A Central de Inteligência Sumig concentra o comando e gerenciamento de
todos os recursos da célula.

Alertas Visuais

Gerenciamento do Processo Produtivo
Através da NEURON-S você pode gerenciar usuários, recursos, registros e
acompanhar resultados, status e parâmetros do processo produtivo.
Facilidade de Operação
Interface amigável e intuitiva totalmente em português, com recursos simples
e lógicos.

Célula Pronta
p/ Operar

Melhor Ergonomia e Segurança
Totalmente de acordo com a NR12 e NR17.
Agilidade na Troca de Peças
Portas maiores que facilitam o acesso de peças por talhas, guinchos e pontes
rolantes.
Eco Friendly
Célula ecológica, totalmente preparada para operar integrada a um sistema
de aspiração de fumos da soldagem.

Restart

Painel Touch Intuitivo
Alerta

Manutenção
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Possui uma interface simples e intuitiva em uma tela Touch Screen.
Manuais, instruções de trabalho, desenhos de peças, EPS e outros arquivos no formato
PDF podem ser carregados e visualizados na Interface Robotizada Inteligente Sumig
NEURON-S.

NEURON-S ADAPT

PORTAL DO CLIENTE
PORTAL DE GERENCIAMENTO
WWW.INTELLIMIG.COM

No Portal Intellimig é possível fazer o gerenciamento de
dados da célula e da produtividade de forma remota, através
de qualquer dispositivo conectado a internet.
DISPONÍVEL PARA A LINHA DE CÉLULAS ULTIMATE.

O Neuron-s Adapt é um recurso disponivel para empresas que possuem
células de soldagem robotizada que não dispõe de sistema de gerenciamento
inteligente.
Através dele é possível um equipamento da Indústria 2.0 e 3.0 para um
moderno sistema integrado de soldagem pronto para a indústria 4.0

Facilidade de Operação
Gerenciamento do Processo Produtivo
Painel Touch Intuitivo
Acesso ao Portal Intellimig

NEURON-S
Adapt

As informações ficam
armazenadas em um
servidor totalmente
Seguro e Confiável.
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Células para Soldagem Robotizada
Projetos
Customizados

ADVANTAGE series

Customcell

Anglecell A
- Dimensões da estação de trabalho: 1000 x 750
- 2 estações;
- Carga e descarga frontal;
- Adequada para peças de tamanho pequeno e médio;

Anglecell AL
- Dimensões da estação de trabalho: 1500 x 750
- 2 estações;
- Carga e descarga frontal;
- Adequada para peças de tamanho médio;

Invercell

Longcell
- Dimensões da estação de trabalho: 1000 x 1000
- 2 estações;
- Carga e descarga lateral;
- Adequada para peças de tamanho grande;

- Dimensões da estação de trabalho: 4000 x 1500
- 2 ou 4 estações;
- Carga e descarga lateral;
- Adequada para peças de tamanho grande;

DESENVOLVIDA PARA AS MAIS
DIVERSAS APLICAÇÕES DO SEGMENTO
METALMECÂNICO.
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- Dimensões da estação de trabalho feita sobmedida
- Projeto especial conforme necessidade do
cliente;
- Gerenciamento do desenvolvimento em todas as
etapas de fabricação;

Desenvolvida para atender todos os tipos de
aplicações de soldagem robotizada focando em
praticidade e melhor custo x beneficio.

Moducell A

Moducell AL

- Dimensões da estação de trabalho: 2000 x 750
- 2 estações laterais;
- Carga e descarga lateral;
- Adequada para peças de tamanhos pequeno e médio;

Revocell V
- Dimensões da estação de trabalho: 1500 x 750
- 2 estações com troca por giro na vertical;
- Carga e descarga frontal;
- Adequada para peças de tamanhos pequeno e médio;

Revocell H
- Dimensões da estação de trabalho: 2000 X 750
- 2 estações com troca por giro na vertical;
- Carga e descarga frontal;
- Adequada para peças de tamanho médio;

- Dimensões da estação de trabalho: 3000 x 1000
- 2 estações laterais;
- Carga e descarga lateral;
- Adequada para peças de tamanho grande;

Revocell VL
- Dimensões da estação de trabalho: 2500 X 750
- 2 estações com troca por giro na vertical;
- Carga e descarga frontal;
- Adequada para peças de tamanho grande;

Revocell HL
- Dimensões da estação de trabalho: 3000 X 750
- 2 estações com troca por giro na vertical;
- Carga e descarga frontal;
- Adequada para peças de tamanho grande;
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Células para Soldagem Robotizada

READY TO WELD series
LS 137
LD 59

SD 29

- Dimensões da estação de trabalho: 1500 x 675
- 2 estações lado a lado
- Carga e descarga frontal;
- Adequada para peças de tamanho pequeno e médio;

- Dimensões da estação de trabalho: 775 x 675;
- 2 estações lado a lado;
- Carga e descarga frontal;
- Adequada para peças de tamanho pequeno;

Dimensões: 3500 x 675
1 estação;
Carga e descarga frontal;
Adequada para peças de
tamanho médio e grande;

SAIA DO PROCESSO
DE SOLDAGEM MANUAL

SR 42
Dimensões: 1066 x 552
2 estações com giro manual;
Carga e descarga frontal;
Adequada para peças de tamanho pequeno e médio;

LT 118
- Dimensões da estação de
trabalho: 3000 x 1000
- 2 estações laterais;
- Carga e descarga lateral;
- Adequada para peças de
tamanho médio e grande;
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SS 67
Dimensões: 1700 x 675
1 estação;
Carga e descarga frontal;
Adequada para peças de tamanho pequeno e médio;

ST 78
- Dimensões da estação de
trabalho: 2000 x 750
- 2 estações laterais;
- Carga e descarga lateral;
- Adequada para peças de
tamanho médio;

A linha de células RTW foi desenvolvida com
o objetivo de proporcionar o menor tempo
de implementação e menor investimento
inicial em soldagem robotizada.

Soldagem Robotizada

ROBÔS PARA SOLDAGEM

Soldagem Robotizada

POSICIONADORES
Posicionadora
2 Eixos

Capacidade de 300kg, 500kg
e 1000kg, com função de
sincronismo de movimentos.

FD-B6

O robô de soldagem a arco FDB6 é o mais moderno e veloz da
categoria. Altamente versátil e
eficaz.

Posicionadora
1 Eixo

FD-B6L

Capacidade de 300kg, 500kg e 1000kg
com função de sincronismo de
movimentos.

O robô de soldagem a arco
FD-B6 é a versão de longo
alcance e com as mesmas
funcionalidades do FD-B6L.

Slider Sumig
SERVOMOTOR COM DETECÇÃO DE COLISÃO
Com o novo sistema de sensoriamento de colisão via servomotor é possível reduzir os danos no sistema causados
por uma colisão.
CABEAMENTO INTEGRADO
O layout e a fixação dos cabos previnem que os mesmos sejam danificados pela interferência com dispositivos.
SISTEMA DE CABO PASSANTE PELO PUNHO
Com o sistema de passagem do cabo pelo punho do robô é possível atingir áreas de difícil acesso, sem ocorrência de
interferência do cabo da tocha com peças ou dispositivos. Isso permite um significativo aumento na vida útil do cabo
da tocha, evitando assim dobrá-lo ou torcê-lo em demasia. Aumenta a eficiência da alimentação de arame.

Capacidade máxima de carga
de 330kg a 660kg.
Curso máximo de 1m a 5,9m

Através do uso de posicionadores é possivel executar a soldagem
em posições mais favoráveis, melhorando a penetração e
consequentemente a qualidade do cordão. O Posicionador
também auxilia o acesso do robô em peças complexas,
permitindo a soldagem de múltiplas fases em um único set-up.
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FONTES PARA
SOLDAGEM

SINCHROFEED

Nova linha de fontes de soldagem
Welbee com tecnologia de ponta e com
o exclusivo processador de soldagem
ASIC, o mais veloz do mundo, com
capacidade de processamento do arco
elétrico em apenas 20 nanosegundos.

Sistema de soldagem com tecnologia de ultra-baixo
respingo. A sincronia entre robô, fonte de soldagem e tocha
robotizada facilita e melhora o processo de soldagem.

PROGRAMAÇÃO
OFFLINE
PROGRAMAÇÃO OFFLINE
ATRAVÉS DO SOFTWARE DELFOI

WB P400

Soldagem de aço carbono,
inox e alumínio com
controle de estabilidade
de arco avançado.

WB P500L
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Soldagem de aços
carbono e inoxidável com
controle de respingos.

DE SOLD

A

A Sumig é distribuidora oficial do software Delfoi
para programação offline de soldagem robotizada.
O cliente pode escolher entre a compra do software
para utilização em sua empresa ou contratar o serviço
de programação da Sumig sem a necessidade de
adquirir o software.
Trata-se da solução número um no mundo em
programação
offline
permitindo
programar
e parametrizar todo o processo de soldagem
robotizada através de um computador, de forma
fácil e intuitiva.

Sistemas de
Dispositivos

FAST
Dispositivos simples e práticos aliando velocidade de
desenvolvimento e baixo custo, permitindo a soldagem de
pequenos lotes de peças.
+ Baixo custo de aquisição;
+ Rápido prazo de entrega;
+ Totalmente desenvolvido com corte laser sem
usinagem;
+ Indicado para pequenos lotes de peças;
+ Dispositivo somente com grampos manuais;

GENERAL

Dispositivos mais robustos e com grau de complexidade
média. Fabricado com peças usinadas e regiões de contato
tratadas termicamente.
+ Indicado para grandes lotes de peças;
+ Dispositivos com grampos manuais e
automáticos;
+ Para peças de média complexidade;
+ Pode possuir ajuste de compensação
dimensional;
+ Superfícies pintadas e com óxido preto;

INTELLITOOLING
Todo o processo de produção, a partir do
projeto até a fabricação e configuração
dos dispositivos nas células, são feitos
100% pela Sumig, o que garente maior
confiabiliade e efetividade ao projeto.

Dispositivos complexos que contemplam sistema de sensores
de presença e ausência de peças e grampos pneumáticos
para garantir repetibilidade e controle de fixação.
+ Indicado para grandes lotes de peças;
+ Dispositivos com grampos manuais e automáticos;
+ Para peças de alta complexidade;
+ Possui ajustes de compensação dimensional;
+ Superfícies bicromatizadas e com óxido preto;
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Corte Plasma
CNC

PRODUTOS COM BAIXO
VALOR DE AQUISIÇÃO, ALTA
PERFORMANCE E QUALIDADE

LINHA DESENVOLVIDA PARA
ATENDER SUA EMPRESA EM
TODOS OS ESTÁGIOS
DE CRESCIMENTO

A linha de Mesas Automatizadas para Corte
Plasma de Alta Precisão Sumig foi projetada para
atender e adaptar-se aos mais diversos tipos de
trabalho.

Estações de Corte
- Integração total entre mesa, comando, fonte
e painel de gás;
- Programação diretamente no comando;
- Sistema de segurança integrado;
- Design ergonômico.
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Todas as mesas possuem CNC Industrial,
não utilizando computadores com softwares
adaptados.

Sistemas de Corte Plasma Automatizado

PRO series
Desenvolvida para oferecer o melhor custo x benefício
do mercado, aliando baixo investimento e qualidade.
Adequada a clientes que desejam um produto de alta
qualidade para iniciar o processo de corte automatizado.

Fonte de corte: Plasma convencional
Dimensões da área de corte: 3000 x 6000* [mm]
Motores: híbridos sem escovas, com dupla
motorização no eixo longitudinal
Software: Software de programação Lantek
(Opcional)

SPEED series
Desenvolvida para oferecer maior velocidade de corte em
aços através da utilização do oxigênio. Possui comando
numérico industrial customizado para esta aplicação.
Adequada a clientes que querem evoluir o seu processo
de corte CNC inicial para um nível intermediário.

Fonte de corte: Plasma de alta velocidade
Dimensões da área de corte: 3000 x 6000* [mm]
Motores: Servo-motores sem escovas, com dupla
motorização no eixo longitudinal
Software: Software de programação Lantek
(Opcional)

Oferece o que há de mais moderno em tecnologia de
corte plasma. Foi desenvolvida para oferecer maior
precisão de corte de diversos materiais. Possui comando
numérico industrial customizado para esta aplicação.
Adequada a clientes que querem o máximo de precisão
e performance de corte.

Fonte de corte: Plasma de alta precisão
Dimensões da área de corte: 3000 x 6000* [mm]
Motores: Servo-motores de alta dinâmica
sem escovas, com dupla motorização no eixo
longitudinal
Software: Software de programação Lantek
(Opcional)

*Comprimento Customizado de acordo com a necessidade do cliente.
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PRECISION series

SOFTWARE LANTEK
PARA SISTEMAS DE
CORTE PLASMA CNC
OTIMIZAÇÃO AUTOMÁTICA
E MANUAL DO ARRANJO
DE CHAPAS AUTOMÁTICO
E MANUAL COM GRANDE
FLEXIBILIDADE E O MÁXIMO
DE PERFORMANCE
O Lantek Expert permite
configurar e gerenciar os
tipos e valores de lead in
(entrada)/ lead out (saída)
de corte para diferentes
tipos de contornos.
Utilizado
para
Corte
Plasma, sendo possível
utilizá-lo em qualquer um
dos sistemas de corte (Pro,
Speed e Precision).
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TOCHA PARA
CORTE PLASMA
AUTOMATIZADO
Suplasma
PRO 160

Tocha
desenvolvida
para
corte plasma CNC. Projetada
para um melhor desempenho
em espessuras de chapas
médias. Excelente durabilidade
dos consumíveis e melhor
refrigeração do bico/eletrodo,
devido a maior vazão de ar
requerida pela tocha.

Conheça as Soluções para Extração de Fumos Sumig

Extração
de Fumos

Equipamento centralizado compacto

IPERJET DF

4 , 6 e 9 cartuchos (filtros), com
potência de 3 a 7,5 Kw

IPERJET MAX
9 e 12 cartuchos (Filtros), com
potência de 15 a 25 Kw

Braço de Aspiração Articulado

NO-SMOKE

O equipamento individualizado

TORNADO S1

trabalha apenas com uma tocha,
permitindo maior mobilidade

O equipamento individualizado

JETCLEAN DF

é ideial para extração e filtragem
de fumos em baixa escala

Equipamento centralizado compacto

FOX

para tochas de extração de fumos,
com potência de 2 a 4 Kw

Equipamento centralizado

PUMA

para tochas com extração de fumos,
com potência de 8,5 a 20 Kw

06

Equipamento centralizado

Tochas MIG/MAG com Aspiração de Fumos
A linha de tochas de solda MIG/MAG com Extração
de Fumos desenvolvida pela Sumig tem menor
peso e a melhor ergonomia do mercado. Além
disso conta com punho alongado com suporte
giratório, guia curvo totalmente isolado e vários
modelos de bocais para diferentes aplicações.

AIRCOMPACT
para grandes redes
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EXTRAÇÃO DE FUMOS

Lançamento

Puma
Oferece alta qualidade e
segurança para ser aplicado
em tochas de solda que
possuem
sistemas
de
aspiração de fumos. O
equipamento possui sistema
que filtra até 99,95% das
partículas.

Jetclean DF

Ideal para aspiração e
filtragem de fumos de
solda em baixa escala. Sua
estrutura é desenvolvida em
painéis pintados, com gaveta
ALTA
para
resíduos, conexão para
VAZÃO
PRESSÃO
incorporar 1 ou BAIXA
2 braços de
aspiração modelo

Número de
Tochas Variável
Conforme Aplicação

+

1 OU 2 BRAÇOS
DE EXTRAÇÃO

BAIXA

PRESSÃO

VAZÃO
ALTA

ArCleaner

+

Permite grande mobilidade e
facilidade na instalação. Possui
filtro com grande capacidade
de retenção de particulados,
além de caixa de recolhimento.

1 Tocha
de Aspiração

ALTA

PRESSÃO

VAZÃO

ALTA

PRESSÃO

VAZÃO
BAIXA

BAIXA

+

BAIXA

2

BAIXA

1

PRESSÃO

PRESSÃO

VAZÃO

VAZÃO
ALTA

ALTA

Iperjet DF /
Max
É a solução mais inteligente e
ALTA
eficiente para as aplicações de
PRESSÃO VAZÃO
aspiração e filtragem dos fumos
BAIXA
de soldagem e corte térmico.
Ideal p/ Linha
de Produção

BAIXA

PRESSÃO

VAZÃO
ALTA

Fox
Filtra até 99,95% das partículas,
sistemas de despejo de
detritos e baixo nível de ruído.
Simples, seguro e robusto,
atende meticulosamente a
todas as normas nacionais e
internacionais.
ALTA

PRESSÃO

VAZÃO
BAIXA

ATÉ 5 TOCHAS
DE EXTRAÇÃO

1

2 3

4

5

BAIXA

Sistema integrado
Conjunto
Exemplo de sistema integrado à
célula e altamente eficiente.
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PRESSÃO

VAZÃO
ALTA

SISTEMAS DE EXTRAÇÃO DE FUMOS ADEQUADOS AS
NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE CADA EMPRESA

Serviços
360

Preventiva
Robótica

Preventiva
Plasma

Assessoria
em Soldagem
Robotizada

Treinamentos

Programação e
Parametrização

Aquela que visa manter os equipamentos em condições
normais de funcionamento, com o objetivo de se
reduzirem as possibilidades de ocorrência de defeitos
por desgastes. Com mais de 63 itens revisados.

Aquela que visa manter os equipamentos em condições
normais de funcionamento, com o objetivo de se
reduzirem as possibilidades de ocorrência de defeitos
por desgastes. Com mais de 86 itens revisados.

Manutenção
Corretiva
Com o objetivo de restaurar as condições iniciais e
ideais de operação de máquinas e equipamentos,
eliminando as fontes de falhas que possam existir.

Assistência
24 horas/dia
7 dias/semana

É fundamental uma equipe bem treinada para que os
equipamentos funcionem corretamente e com toda a
performance desejada. Para tal, a Sumig 360 oferece
treinamentos que visam compartilhar informações e
conhecimento.

Melhoria de parâmetros e técnicas de soldagem
que a empresa está empregando, visando atingir
um melhor resultado.

O objetivo deste serviço é proporcionar à
empresa contratante mais agilidade e economia,
eliminando a necessidade de se ter um técnico de
programação na empresa.

SUMIG 360 OFERECE
UMA GAMA DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS PARA CADA
NECESSIDADE DO MERCADO.
Este programa conta com uma equipe dedicada e
especializada com foco no bom atendimento e na satisfação
de nossos clientes.
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