ROBÔ DE CHAPISCO
COM ELETRODO
A solução para o chapisco
de solda nas moendas de
cana-de-açúcar
www.duo.com.br

ROBÔ DE CHAPISCO
COM ELETRODO
SOLUÇÃO DEFINITIVA, SEGURA E ECONÔMICA PARA O CHAPISCO AUTOMÁTICO

A Bosch está inovando mais uma vez,
agora com uma tecnologia pioneira para
fortalecer o agronegócio brasileiro:
o robô de chapisco com eletrodo.
Fruto da parceria entre a Bosch e a Duo
Automation®, o robô substitui o chapisco
manual nas moendas de cana-de-açúcar,
com SEGURANÇA, ECONOMIA,
EFICIÊNCIA, PRODUTIVIDADE,
PRECISÃO e DURABILIDADE.
Confira as principais vantagens:

Consumível de maior qualidade e menor custo
Primeiro robô do mundo a utilizar o eletrodo como consumível
para chapisco de solda nas moendas. O custo operacional é
quatro vezes menor que o do robô de arame, e a granulometria
do chapisco é a ideal.

100% automático e independente
Realiza o chapisco do rolo inteiro da moenda sem nenhuma
intervenção humana. Produzido em atendimento às normas de
segurança NR10 e NR12. Fácil operação e manutenção.

Resistente ao ambiente
das moendas
Projetado para durabilidade mínima
de 10 anos. Resistente a jatos de água
e poeira com grau de proteção IP65.

VEJA O ROBÔ EM

FUNCIONAMENTO!

Use este código ou acesse o site www.duo.com.br para assistir aos vídeos.

Outras vantagens

Estrutura de
produção completa
e assistência
técnica 24 horas
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Utiliza qualquer modelo de eletrodo
Possui jato d’água para limpeza do friso a ser chapiscado
Detecta frisos nos quais o dente do pente está quebrado
Possui troca automática com alimentador para 120 eletrodos
Chapisca uma camisa inteira em um único turno de 8 horas
Um único operador pode operar vários robôs ao mesmo tempo
Segurança jurídica e propriedade intelectual

Camisa ANTES
do chapisco

Camisa DEPOIS
do chapisco

75%

de redução em custo
operacional, comparado à
operação que utiliza o arame

8 horas

para chapiscar um rolo inteiro

Único

robô desta tecnologia em
operação no mercado

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
Independência de operadores

ffReferência automática das camisas (Eixo W) – indexa os
frisos automaticamente
ffJato d’água automático para limpeza de frisos,
indispensável em rolos perfurados (Eixo W)
ffDepósito de sobra de eletrodos (bitucas) após a
revitalização do chapisco, para futura contagem

Totalmente programável e adaptável

ffTrabalha com qualquer marca de eletrodo do mercado, de
4 a 7 mm
ffTempo de consumo do eletrodo variável
ffÂngulo de chapisco do eletrodo variável

Durabilidade e robustez

ffCabos robóticos para 2 milhões de ciclos contínuos
ffGarra pneumática de 40 kg de fechamento e aço bélico
para alta temperatura
ffServo Motores e eletrônica para Robótica

Receitas e relatórios constantes

ffContagem automática de frisos chapiscados
ffReceitas para diversos tipos de camisas
ffNúmero de eletrodos gastos

Veja mais em

www.duo.com.br
Participe dos nossos

TREINAMENTOS
Vagas limitadas

APROVEITE A
OPORTUNIDADE!
A Bosch está oferecendo contratos
de teste/experimentação/locação de
robôs. Os clientes que aderirem terão
as seguintes vantagens:
� Prioridade no atendimento
� Descontos na renovação anual

Bosch Soluções Integradas Brasil Ltda.
agro.solutions@br.bosch.com
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