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TESOLGROUP apresenta, em exclusiva,

seus novos autômatos de soldagem

AUTOCOMPAT TES9 e TES10

Com estas ferramentas inovadoras poderá realizar o trabalho em
80% menos de tempo, com muito mais qualidade e sem que seus
trabalhadores corram nenhum risco. Uma proeza que parece incrível
mas que já é uma realidade, graças à TESOL.
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Melhora a qualidade, o
rendimento, a fiabilidade, a
segurança, a precisão e a
garantia das uniões soldadas

Venha conhecer os novos AUTOCOMPAT TES9 e
TES10, e descobrir como a tecnologia da TESOL
pode ajudá-lo a aumentar a qualidade das suas
soldas, incrementar a produtividade da sua
empresa,  e melhorar as condições de trabalho
dos seus funcionários

1/ Melhora a qualidade, o rendimento, a fiabilidade, a segurança,

a precisão e a garantia das uniões soldadas

2/ Facilidade de manejo e manipulação

3/ Eliminação de andaimes e do risco do trabalho nas alturas

4/ Eliminação das lesões musculares, oculares e respiratórias

5/ Redução das emissões e do impacto ambiental

6/ Melhoria geral da competitividade

PRINCIPAIS VANTAGENS TES9/10
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AUTOCOMPAT

TES10

equipamento

oscilador compacto

Trilhos magnéticos

Controle remoto

Miniautômato totalmente equipado com tocha de 40
cm, mecanismo de arrasto, bobina de fio e controle
de medição de parâmetros de soldagem.

Comando de controle de movimentos, sequências e
velocidades do autômato.

Fonte de potência de tecnologia Inverter de 500 A.
Com cabo de interligação de até 50 metros.
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Miniautômato totalmente equipado com tocha de 40 cm,
mecanismo de arrasto e bobina de fio ou MarathonPack.
Integra uma câmara de alta definição para visão remota
do arco e fusão da solda.

Armário de controle remoto equipado com fonte de
potência e sistema de refrigeração de ar para a tocha e
a câmara. Este armário possibilita o manejo do
equipamento mediante:
- Tela LCD para a visualização do arco da solda
- Câmara de visão remota
- Movimentos do trator oscilador
- Parâmetros de soldagem
- Posicionamentos da tocha

1

2

As nossas novas máquinas, sucessoras do
aclamado AUTOCOMPAT TES 8, continuam o
processo de revolução tecnológica empreendido
por uma empresa com mais de 20 anos de
experiência no desenvolvimento de aplicações
sob medida para todos os setores industriais.
Na TESOL, compreendemos as suas
necessidades e adiantamo-nos a elas, fazendo
com que sua produção seja mais fácil e se
adapte melhor a um mercado em contínuo
movimento.

INOVAÇÃO
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