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Modelo NE/MU 

Equipamento destinado à soldagem automática, atendendo aos processos Mig-Mag, Tig, Plasma e 

Arco Submerso; 

Procedimentos executados com precisão, 

sinônimo de melhoria e qualidade; 

Otimização e ganho de produtividade; 

Segmentos de aplicação: 

 

Indústrias de construções metálicas;

Indústrias de equipamentos; 

Indústrias de óleo e gás; 

Indústrias de vasos de pressão;

Características técnicas:  

Tensão de alimentação: 220/380/440 V; 

Tensão de comando: 24 Vcc – 60 Hz; 

Pintura padrão: Cinza RAL 7032;  

Versões disponíveis: 

Versão Econômica; 

Versão Standard: 

Série Leve; 

Série Média; 

Série Pesada; 

Série Extra Pesada; 

 

 Além dos equipamentos padronizados, a NETSU irá de encontro a sua necessidade específica 

realizando o projeto do equipamento de maneira inteiramente dedicada e com a garantia do pleno 

funcionamento. 

  

Exemplo de Aplicação – NE/MU 6x6 

Manipulador Universal
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Acessórios Opcionais: 

 

 

  

Escadas e Plataformas 

(conforme NR12) 

Cross-Slide motorizado 

Cadeira para operador 

posicionada na lança 

Lança para soldagem interna 

Aspirador e recuperador de fluxo 

Manipulador Universal
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Componentes 

Base fixa

 Trata-se de uma base dimensionada proporcionalmente as 

medidas do equipamento e que não possibilita a condição de 

autodeslocamento. 

 

 

Base móvel

Esta versão é dotada de rodas apoiadas sobre mancais de 

rolamento e que permitem o deslocamento sobre trilho em bruto ou 

usinado, característico este a ser definido em função da aplicação. Na 

condição de base móvel, o manipulador pode ser fornecido com ou sem 

motorização. Esta pode ser com velocidade fixa ou variável; quando se 

optar por velocidade variável deve-se considerar que os trilhos serão 

usinados a fim de proporcionar uma movimentação suave e precisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Base motorizada 

Velocidade fixa para o deslocamento 

Base motorizada 

Velocidade ajustável para o deslocamento 

Manipulador Universal
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Conjunto da Coluna e Lança 

A coluna vertical tem dimensões específicas para cada Manipulador.  

 Durante o percurso de elevação vertical, os grupos de rolos de comando direcionam as guias 

frontais, traseiras e laterais para que haja um perfeito alinhamento.  

  

O giro da coluna pode ocorrer de forma manual ou motorizada. A seção da coluna está montada 

sobre um rolamento de grande porte e para serviços pesados; seu diâmetro dependerá do modelo, porém, 

sempre assegurando boa estabilidade e facilitada rotação do Manipulador. O mecanismo de rotação é 

equipado com travas de fricção, assegurando a não movimentação do conjunto.  

Ainda na coluna, está previsto o suporte para a fonte de energia e este será incorporado à mesma. 

Essa disposição do suporte faz com que coluna e cabos girem simultaneamente, evitando que danos 

devido à torção venham a romper os cabos. No caso da base com deslocamento sobre trilhos, a fonte de 

energia acompanha o mesmo.  

 

 

 

Dotado também, de um painel de controle tipo 

armário metálico, com componentes elétricos e 

eletrônicos necessários para todos os comandos do 

equipamento. Equipado com chave fim de curso em 

todos os movimentos que previnem ultrapassagens e 

ainda, lâmpada vermelha sinalizadora no topo da 

coluna vertical. 

  

 

 

 

 

A elevação do conjunto é acionada por um 

motoredutor com freio eletromecânico e que contempla 

alto fator de segurança.  O mecanismo de elevação, 

composto também de eixos e rodas dentadas, transmitirá 

movimento a corrente a velocidade de 1000 mm/minuto e 

deslocará o conjunto do escudo e da lança.  

 

Suporte da fonte de soldagem e painel elétrico 

Sistema “anti-queda” – Trava de segurança 

Manipulador Universal
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Comandos do equipamento

O Manipulador é dotado de uma estação de comando múltiplo para todos os movimentos acionados. 

Essa estação de comando inclui: 

Lâmpada piloto (energizado); 

Emergência tipo cogumelo; 

Comando sobe lança; 

Comando desce lança; 

Seleção movimento lança/base; 

Avanço rápido; 

Seleção manual/automática; 

Frente/trás; 

Direita/esquerda; 

Ajuste de velocidade; 

Start; 

Painel remoto e Controlador dos parâmetros de soldagem 

Painel principal 

Manipulador Universal


