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LINHA DE RESINAGEM AUTOMÁTICA COMPLETA
A LINHA DE RESINAGEM AUTOMÁTICA COMPLETA foi concebida para reduzir o
custo de resinagem em chapas de granito, além de garantir praticidade e
produtividade.
É composta por um forno vertical integrado a um inovador sistema de mesas de
transferência e mesas de elevação.
Pode ser operada por até 2 (dois) funcionários por turno.
Sua capacidade de produção diária é de até 480 chapas, secas e curadas.
O espaço físico ocupado é de apenas 100m² (C 25m x L 4m x H 5m), podendo ainda
ser adaptada ao espaço disponível.
Equipamentos opcionais:
 Mesa de vácuo
 Robô carregador automático
 Mesa paginadora
I - CARACTERÍSTICAS GERAIS DA LINHA DE RESINAGEM AUTOMÁTICA
COMPLETA
 1 (um) Forno com 24 Bandejas para secagem das chapas, com elevador
externo;
 1 (uma) Estufa com 35 Bandejas para curagem das chapas resinadas, com
elevador externo;
 1 (uma) Mesa para resinagem com acesso do operador pelas laterais;
 1 (uma) Mesa para retocagem com acesso do operador pelas laterais;
 1 (uma) Mesa para carga e descarga de chapas;
 6 (seis) Bandejas complementares para chapas de até 3.500 x 2.200 x 40 mm
ou 1000 Kg distribuídos.
 1 (um) Kit de limpeza e aspiração do pó da chapa;
 1 (um) Kit de telagem de chapa;
 1 (um) Robô alimentador paginador (opcional);
 2 (dois) Cavaletes Giratórios (opcional);
 1 (uma) Mesa de Vácuo (opcional);
 1 (uma) Mesa Paginadora (opcional).

II. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS:
1. Forno vertical para 24 bandejas:


Aquecimento através de queimador a gás de 350.000 Kcal;



Temperatura da câmara de cura programável até 60° C;



Entrada e saída automática da chapa;



Sistema de elevador externo integrado;



Deslocamento das bandejas sobre rolos acionados por moto-redutor;



Dimensões máximas da chapa de granito: 3.500 x 2.200 x 40 mm;



Comprimento: 10.000 mm;



Largura: 3.000 mm



Altura: 3.500 mm



Peso total: 10.000 kg;



Potência: 10 kW;



Consumo de gás: 3,5 kg/h após atingir a temperatura programada na
câmara.

2. Estufa vertical para 35 bandejas:


Aquecimento através de queimador a gás de 350.000 Kcal;



Temperatura da câmara de cura programável até 60° C;



Entrada e saída automática da chapa;



Sistema de elevador externo integrado;



Deslocamento das bandejas sobre rolos acionados por moto-redutor;



Dimensões máximas da chapa de granito: 3.500 x 2.200 x 40 mm;



Comprimento: 10.000 mm;



Largura: 3.000 mm



Altura: 4.500 mm



Peso total: 12.000 kg;



Potência: 10 kW;



Consumo de gás: 3,5 kg/h após atingir a temperatura programada na
câmara.

3. Kit de Limpeza e Aspiração do pó da chapa:


Ajustável mecanicamente de acordo com a espessura da chapa;



Incorporado ao forno antes da resinagem;



Consumo de energia: 1KWh;



Peso aproximado: 250 kg.

4. Kit de Telagem da chapa:


Incorporado a linha antes da mesa de vácuo;



Peso aproximado: 250 kg.

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS ACESSÓRIOS OPCIONAIS DA LINHA
DE RESINAGEM COMPLETA:
1. Robô Carregador Paginador Automático (opcional):
 Alimenta e descarrega máquinas que tenham a mesma mesa como ponto de
carga e descarga com ou sem paginamento;
 Quando utilizado com função de paginamento deve ser usada uma mesa tipo
pente (opcional);
 Deslocamento sobre trilhos prismáticos;
 Elevação através de fuso de esferas e guias lineares;
 Pode ser utilizado com cavalete fixo ou giratório;
 Bomba de vácuo de 50m³;
 Capacidade de elevação até 1000 kg;
 Ângulo de giro: 360º;
 Trilho para locomoção: 6.000 mm;
 Comprimento: 5.500 mm;
 Largura: 1.800 mm;
 Altura: 2.000 mm;
 Peso aproximado: 4.500 kg;
 Potência: 6 HP.

2. Cavalete Giratório:


Giro efetuado através de moto-redutor;



Sensores que detectam falta de chapa para o Robô, girando e reposicionando
o cavalete automaticamente;



Trabalha em sincronia, ou seja, enquanto um lado está alimentando o robô o
outro está sendo carregado com as chapas a serem polidas ou resinadas;



Deslocamento sobre pista de rolamentos;



Capacidade para até 50 chapas de 2 cm de espessura;



Capacidade de carga: 20.000 kg;



Peso aproximado: 3.500 kg;



Diâmetro: 4.000 mm;



Altura: 2.000 mm;



Peso aproximado: 3.500 kg;



Potencia: 2 HP.

3. Mesa de Vácuo MVC-1000:
 Pressão negativa (– 0,8) kg;


Confeccionada em vigas U e I ;



Acionamento pneumático das portas;



Bomba de vácuo de 360 m3



Comprimento: 4.600mm;



Largura: 3.000mm;



Altura: 1.600 mm;



Peso aproximado: 7.200 kg;



Compatível com a produção do forno.

4. Mesa Paginadora:
 Forma construtiva tipo pente;
 Tração dos rolos através de moto-redutor;
 Rolos de nylon para sustentação da chapa;
 Comprimento: 3.500 mm;
 Largura: 2.200 mm;
 Altura: 850 mm;
 Peso aproximado: 780 kg;
 Potência: 1HP.

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO:

CONTATOS:
Solicite uma proposta ou a visita de um dos nossos representantes através dos
contatos abaixo:
1) Rosh Industrial:

Rua Curitiba, 265 – Bairro Alterosas Civit II – Serra – ES – Brasil
CEP: 29.167-031 . Tel: +55 27 2125 4849
www.roshindustrial.com.br / vendas@rosh.com.br
2) Gestão Comercial:
Morgana Bechepeche / Diretora Comercial
comercial@rosh.com.br / +55 27 9311 – 6271
Patrícia Campos / Assistente Comercial
vendas@rosh.com.br / +55 27 9255 0424/ 9242 2632

3) Representantes comerciais:
Milton Tesch/ Representante Comercial
milton@rosh.com.br / +55 27 9753 0422 / +55 27 8833 7164
Giancarlo Del Nero/ Representante Comercial
giancarlo@rosh.com.br / +55 28 9276 6231/ +55 28 3517 8601
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