Metal Mecânica

StarGold+ Robot
A melhor maneira de
aumentar a produtividade dos
seus sistemas robotizados.

Metal Mecânica

Conheça mais sobre a mistura StarGold+ Robot
StarGold+ Robot é uma mistura que oferece a mais alta
tecnologia em misturas para soldagem de aços-carbono
em sistemas robotizados/mecanizados. É a melhor
solução para incrementar a produtividade na sua
empresa, garantindo um alto padrão de qualidade em
seus processos de soldagem e redução dos custos
operacionais, superando todos os requisitos da norma
AWS A5.32 (ISO 14175).

Macrografia de solda
robotizada em junta complexa
de componente automotivo.
Aço-carbono 1020, em
espessuras de 3mm e 6mm.

Características gerais
•
•
•
•

Aço-carbono;
Processo MAG (GMAW);
Todas as posições;
Transferência curto-circuito e spray.

Principais mercados
•
•
•
•

Automobilístico, autopeças e transporte;
Máquinas agrícolas;
Montagem de equipamentos;
Móveis tubulares.

Vantagens
Economia
• Redução no custo total do processo.
Produtividade
• Ganhos consideráveis na velocidade de soldagem, mantendo ótimas características de transferência.
Qualidade
• As juntas soldadas apresentam excelente resistência à fadiga;
• Diversos procedimentos de soldagem, qualificados de acordo com a norma
ASME, seção IX;
• Ótima aparência do cordão de solda em todas as transferências.
Versatilidade
• Ótimo desempenho em diferentes posições de soldagem para uma ampla
faixa de espessura (soldagem em todas as transferências metálicas).

E a White Martins não pára por aí. A mistura StarGold+ Robot faz parte das soluções em robotização e automação de processos de soldagem e corte que, juntamente com nossos parceiros, disponibilizamos ao mercado.
As soluções completas em sistemas robotizados da White Martins trazem o que existe de mais moderno e produtivo para
os processos de soldagem MIG/MAG, TIG, Corte e Solda a Plasma: robôs, integração, dispositivos, fontes de energia,
gases puros e misturas dedicadas, consumíveis e acessórios.
Tudo isto com a assistência da nossa equipe de engenheiros especialistas em soldagem e corte.

Seja qual for a aplicação, a White Martins tem o produto certo e uma equipe de especialistas sempre
prontos e treinados para colocar a tecnologia StarGold+ ao seu alcance. Faça a melhor escolha e
garanta o máximo em qualidade e produtividade no dia-a-dia do seu negócio.
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