CONCEBIDO
PARA CONQUISTAR O SEU LOCAL DE TRABALHO.

APRESENTAMOS UM TRATOR DE SOLDADURA
CONCEBIDO A PENSAR EM SI.
Ouvimos os nossos soldadores. Depois passamos para o estirador e criámos o Versotrac –
o trator mais versátil e fácil de usar disponível no mercado.
CONCEBIDO PARA SER SIMPLES.
Equipámos o Versotrac com um controlador totalmente
novo e intuitivo, o EAC10, para garantir que é fácil de usar.
A interface simplificada inclui as funções necessárias
para o trator e outras aplicações de automatização ligeira,
libertando mais espaço no visor para funções importantes,
como a entrada de calor em tempo real, para que possa
monitorizar e controlar a qualidade da solda facilmente.
O controlo pendente permite alterar as definições a partir
de uma posição confortável.

CONCEBIDO PARA SER VERSÁTIL.
O Versotrac pode ser montado sem dificuldade - sem
necessitar de ferramentas - para praticamente qualquer
tipo de soldadura. A nova cabeça de soldadura torna fácil
alternar entre processos de soldadura SAW e GMAW. Além
disso, os componentes modulares podem ser reconstruídos,
o que significa que pode soldar em muitas aplicações
diferentes. Usar nas configurações de três ou quatro rodas
para ter estabilidade em qualquer superfície.

CONCEBIDO PARA ADAPTAR-SE
Qualquer que seja a fonte de alimentação disponível,
o Versotrac terá a potência necessária. Pode ser usado
tanto com fontes de alimentação com inversor como com
as convencionais de CC ou CA, incluindo CA de elevada
produtividade com a fonte de alimentação Aristo 1000 CA/CC
da ESAB. Uma interface analógica permite-lhe ligar
a fontes de alimentação SAW analógicas, incluindo a
geração mais antiga de fontes de alimentação SAW da
ESAB e de outras marcas.

CONCEBIDO PARA DESLOCAÇÕES.
O Versotrac é um trator de soldadura modular que permite
que seja levado para qualquer lugar. Os seus componentes
modularizados e robustos podem ser desmontados em
unidades mais pequenas para que seja transportado para
espaços confinados e depois montados novamente em
apenas alguns minutos. As pegas ergonómicas tornam
mais simples do que nunca ajustar o caminho da
soldadura ou simplesmente continuar.

CONCEBIDO A PENSAR NO DESEMPENHO.
O Versotrac está preparado para executar os trabalhos mais
exigentes nos ambientes mais duros. A sua alimentação
de fio robusta pode soldar até 5 mm, com uma saída de
até 1.000 A a 100%, para soldadura intensiva.
Além disso, a configuração dupla disponível permite uma
produtividade ainda maior.

CONCEBIDO PARA ESTAR SEMPRE PRONTO.
O sistema de pega de fio ergonómico avançado ajuda
a reduzir os tempos de paragem para mudar o fio.
Um novo suporte para a bobina de fio e as funções de
memória incorporadas para o sistema de alimentação de
fio vão permitir regressar ao trabalho mais rapidamente
e aumentar o tempo de arco.

Veja o Versotrac em ação em
esab.com/versotrac.

SERVIÇO E ASSISTÊNCIA
INCOMPARÁVEIS.
O Versotrac, tal como todo o equipamento ESAB, conta com o nosso compromisso
em prestar um serviço e uma assistência ao cliente superiores. O nosso competente
departamento de serviço ao cliente está preparado para responder rapidamente a quaisquer
questões, resolver problemas e ajudar com a manutenção e melhoramento das máquinas.
Para mais informações sobre o Versotrac, visite esab.com/versotrac.

