
O arame de um 
segundo MarathonPac 
é emendado ao arame 
do primeiro através de 
um dispositivo portátil. 
Este processo dura 
menos de um minuto.

A “pera” é uma 
invenção simples 
da ESAB que facilita 
a transição suave 
quando o arame 
passa da primeira 
para o segunda 
embalagem.

Sistema Endless™  
Alimentação sem fim
O sistema Endless faz exatamente o que o nome 
diz, promovendo eficiência total com alimentação 
sem paradas. Um mecanismo inteligente transfere a 
alimentação da primeira para uma segunda embalagem 
enquanto o robô continua soldando impecavelmente.

ACESSÓRIOS

Carro de Transporte 
Facilita o deslocamento, 
agilizando o processo de troca 
de embalagens e reduzindo o 
tempo de setup.

Gancho para içamento
Para movimentação segura e 
preservando a embalagem de 
possíveis danos de içamento.

Tampa plástica
Para troca de barricas de 
maneira eficiente, além 
de proteger o arame da 
contaminação de impurezas do 
ambiente.

Máquina de solda de topo
Para emendar as pontas dos 
arames de cada Marathon Pac.

Suporte para conduite
Conduz o arame do 
MarathonPac para o sistema de 
alimentação, fazendo a transição 
entre as embalagens.

Conduítes robustos 
Com engates rápidos e mola 
endireitadora na saída da 
embalagem. Resistente a 
respingos de solda. Disponível 
em comprimentos de 0.8, 1.8, 
3.0, 4.5, 8.0 e 12 metros.

Campânula ESAB
Feita em plástico resistente, com 
janela de inspeção, facilmente 
montada através de encaixe, 
tornando mais eficiente o 
processo de soldagem.

OUTROS ACESSÓRIOS LINHA ALUMÍNIO

Campânula Transparente 
Facilita a alimentação de arames 
“macios” de alumínio.

Conduite Alumínio
Feito em teflon, reduz o atrito 
interno para facilitar alimentação 
e reduzir as paradas.

ESAB Powered pak track
Para facilitar a alimentaçã de 
arame em distâncias maiores. 
Funciona com acionamento 
pneumático, aliviando a tensão 
de tração do alimentador 
para desbobinar o arame do 
MaratonPac.
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Ferramentas e utilitários
Acessórios de soldagem

Praticidade de rapidez na alimentação do arame de solda...

O Tubo pack com engate rápido foi desenvolvido para facilitar a alimentação do arame entre o pack e o 
tracionador. De simples montagem e manutenção, está disponível para os principais tipos de conexões.       
Pode ser utilizado em aplicações manuais, automáticas e robotizadas.

Tubo pack ER

Pos. Descrição Código
1 Tubo azul

3 metros 155.B003
5 metros 155.B005
8 metros 155.B008
10 metros 155.B010
12 metros 155.B012

1

Pos. Descrição Código
2 Engate macho Z00.2949
2.1 Porca de aperto Z00.2947
2.2 Anillha de compressão   Z00.2948*
2.3 Pino macho Z00.2946
3 Engate fêmea Z00.2945
4 Engate macho com mola Z00.4337
4.1 Mola 2,4mm Z00.4323
4.2 Adaptador isolante M16x1,5mm Z00.4324
4.3 Porca de aperto macho/fêmea Z00.4325
4.4 Anilha de compressão   Z00.2948*
4.5 Pino macho Z00.2946
5 Engate fêmea Z00.2945

Engate pack sob consulta
Engate tracionador sob consulta

*embalagem com 10 pçs
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