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O Tartílope V2F é um manipular robótico que conta com todas as 
funcionalidades do V2, porém, utiliza trilho flexível que permite a fixação do 
equipamento em superfícies curvas, possibilitando a soldagem em tanques, 
cilindros, costados de navios, tubulações e outras superfícies com variação de 
forma. 

Sistema de movimentação automática para 
soldagem com dois graus de liberdade e 
trilho flexível possibilitando a utilização em 
superfícies curvas

Solda com tecimento

Módulo eletrônico 
microprocessado que processa e 
controla os movimentos. 

Módulo de fixação  de  tocha com 
ajustes manuais.

Controle remoto de programação.

Módulo trator com engrenamento 
a trilho flexível (os trilhos podem 
ser fixados em qualquer posição 
por fixadores magnéticos ou por 
ventosas). 

Componentes Básicos

TARTÍLOPE V2FTARTÍLOPE V2F
Sistema de Movimentação 
Automática para Soldagem e Corte

Aplicações

O sistema é capaz de 
realizar tecimento do tipo 
trapezoidal, triangular e 
retangular, permitindo uma 
ampla gama de ajustes de 
acordo com a condição de 
soldagem requerida. 

Soldagem com 
tecimento

Retângulos, círculos, 
triângulos,  que podem ser 
cortadas automaticamente. O 
usuário pode ainda 
programar a própria figura 
geométrica que deseja cortar 
fazendo a programação 
através da marcação de 
pontos que serão unidos por 
seguimentos de reta. 

Corte em formas 
geométricas 

As variáveis de tecimento 
podem ser modificadas 
durante a soldagem e é 
possível fazer a correção de 
imperfeições no alinhamento 
da junta através de correção 
manual pelo operador ou 
através de um sistema de 
seguimento automático de 
junta.  

Soldagem com 
Seguimento 
automático de junta*

O Tartílope V2F proporciona repetibilidade de processos, ou seja, o movimento 
executado uma vez poderá ser repetido com fidelidade quantas vezes forem necessárias. 

Formas pré-programadas *Função opcional

Formas pós-programadas

Quaisquer geometrias 
compostas por 
segmentos de reta

Correção realizada com o sistema de 
seguimento automático de junta

Eixos de deslocamento

Automático: 

X, Y

Ajuste manual: 

Z, A
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Controle eletrônico 

O Tartílope V2 possui 
controle eletrônico micro-
processado e Interface 
Homem Máquina com 
display de LCD para 
seleção dos parâmetros 
escolhidos, permitindo ao 
operador facilmente realizar 
os ajustes necessários 
durante a soldagem.

Equipamento versátil 

O suporte de tocha que 
acompanha o Tartílope V2F 
permite a regulagem manual 
da distância entre a tocha de 
soldagem e a peça, e também 
ajustes de ângulo de ataque e 
inclinação lateral. 

Especificações técnicas

§Curso útil do eixo Y: 300 mm.

§Velocidade no eixo Y de até 300 cm/min 

§Velocidade no eixo X de até 160 cm/min 

§Acompanha trilho flexível padrão com 1,2 m de comprimento, podendo ser 
conectado com trilhos adicionais. Os trilhos podem ser fornecidos com 
curvatura específica conforme solicitação.

§Possibilidade a soldagem em todas as posições 

§Possibilidade de acoplamento de sistemas de seguimento de junta

§Possibilidade de disparo da fonte de soldagem sincronizada com o início da 
movimentação.

As diferentes opções de 
ajuste deste suporte permitem 
instalar rapidamente e de 
maneira adequada uma 
grande variedade de tipos de 
tocha de soldagem. 

O trilho pode ser fixado com 
sapatas magnéticas ou 
ventosas pneumáticas para o 
caso de soldagem em 
superfícies não magnéticas. 

Além disso, o trilho do flexível 
pode ser fabricado com 
dimensões e curvatura  
especiais de acordo com os 
requisitos do cliente.

Sistema de deslocamento de tocha

O equipamento realiza a 
soldagem em todas as 
posições, inclusive sobre-
cabeça, permitindo a 
soldagem orbital de dutos 
de grande diâmetro. 

Soldagem vertical

Soldagem orbital

Aplicação em superfícies curvas

Soldagem sobre-cabeça
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