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Projetado para confiabilidade, resiliência e repetibilidade
Com mais de 20 anos de experiência especializada em soluções de soldagem MIG robótica, a Tregaskiss projeta seus
produtos de solda TOUGH GUN™ para garantir que sejam robustos, resilientes repetíveis nas mais difíceis aplicações de
automação de ambientes de produção de alto volume.
A Tregaskiss define o padrão com tecnologias pioneiras da indústria, como pistolas MIG sob medida, consumíveis de
soldagem de alto desempenho, alinhamento chaveado para sistemas de pistola MIG robótica e outras inovações que se
tornaram esperadas pelos clientes e copiadas pela concorrência. Os avanços mais recentes, como o sistema QUICK LOAD™
de carregamento frontal, sistema AutoLength™ de revestimento, as pontas de contato SURESTART ™ e os cabos únicos
robóticos de baixa tensão (LSR) de mudança rápida continuam a abordar as necessidades dos clientes oferecendo maior
tempo de disponibilidade, facilidade de manutenção e maximizando a produção.
Utilizando uma instalação de pesquisa e desenvolvimento de ponta, a Tregaskiss garante a precisão e a confiabilidade de
nossos produtos. A Tregaskiss possui a capacidade de reagir rapidamente às suas necessidades com engenharia, suporte
técnico e revisão e busca ser a escolha número 1 dos clientes.
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PISTOLAS MIG ROBŁTICAS TOUGH GUN CA3
RESFRIADAS A AR

Projetadas para ambientes de produção de alto volume, as
pistolas robóticas MIG TOUGH GUN™ CA3 resfriadas a ar são
totalmente configuráveis, sendo projetadas para precisão,
durabilidade, repetibilidade, tempo de inatividade mínimo e
manutenção rápida e fácil.
A pistola MIG robótica TOUGH GUN CA3 resfriada a ar
combina os recursos de produto mais valiosos de nossas
plataformas TOUGH GUN série G1 e G2, juntamente com
melhorias de desempenho em nossa tecnologia de cabo
único que amplia a vida útil.
RECURSOS E BENEFÍCIOS
• O design de cabo único convencional substituível oferece
vida útil ampliada e facilidade de revisão
• Nova camada externa de cabo de camada dupla, guia de
cabo reprojetada e maior conteúdo de cobre contribuem
para vida útil ampliada
• Braçadeira de conexão reprojetada melhora a durabilidade
e a consistência da força de crimpagem

A VANTAGEM CONSUMÍVEL
• Os consumíveis TOUGH LOCK™ inovadores oferecem
o desempenho elevado e a confiabilidade que você precisa
para maximizar a produção e minimizar o tempo de
inatividade (consulte a página 17 para obter mais
informações)
• Compatível com consumíveis TOUGH ACCESS™ para
acessibilidade ainda maior (consulte a página 16 para
obter mais informações)
• Os conduite QUICK LOAD™ exigem menos da metade do
tempo e esforço para substituição comparados
a conduite convencionais (consulte a página
18 para obter mais informações)

• Conexões padrão adicionais e braços de montagem
ampliam as opções do TCP e a variedade de envelopes de
trabalho
• Reposição para TOUGH GUN série G1
• Modelos de anti colisão e montagem sólida disponíveis

• O sistema AutoLength™ de conduite QUICK LOAD minimiza
o tempo de inatividade, alimentação de arame e problemas
de qualidade normalmente associado com o comprimento
menor do conduite (consulte a página 20 para obter mais
informações)

• 100% ciclo de trabalho - 360 A com gás mistura

OPÇÕES DISPONÍVEIS

LINK RÁPIDO DO SITE:

• Soprador de ar

Tregaskiss.com/CA3

*Desempenho de pistola inalterado. As classificações são baseadas em testes em
conformidade com os novos padrões IEC 60974-7 de 2013.

• Freio de arame
• Tecnologia TOUGH GUN I.C.E.™ (consulte a página 10 para
obter mais informações)

PERIFÉRICOS ROBŁTICOS TOUGH GUN
ANTI COLISÃO TOUGH GUN E BRAÇOS DE MONTAGEM
Anti colisão e braços de montagem TOUGH GUN™ são
fabricados com alumínio sólido e resiliente. Esses produtos
foram projetados para fornecer uma conexão durável e
robusta para a pistola MIG robótica TOUGH GUN CA3 resfriada
a ar.
O anti colisão TOUGH GUN aciona uma
parada de emergência no caso de uma
colisão robótica e seu novo design
compacto permite um envelope de
trabalho maior. Dispositivo de montagem
sólido TOUGH GUN está disponível para
modelos sem anti colisão, oferecendo o
mesmo envelope de trabalho elevado.

Para precisão e repetibilidade, o braço de
montagem TOUGH GUN oferece um rasgo de
chaveta de parada positiva que posiciona
a chave no corpo da caixa frontal na mesma
posição sempre que componentes, ou toda a pistola
MIG, são substituídos.

CONFIGURE ESSE PRODUTO ON-LINE
no Tregaskiss.com/ConfigureMyGun
ou a página 4 para nosso
configurador de página impressa

CLASSIFICAÇÕES DE AMPERAGEM*

DISCOS ISOLADOR TOUGH GUN
O disco isolador TOUGH GUN ajudam
a proteger seu investimento isolando robôs
e seus controladores das correntes de solda.
Os discos estão disponíveis com diferentes padrões
de parafusos para conexão das pistolas MIG robóticas
TOUGH GUN a diversas marcas de robôs.
ANTI COLISÃO DE PISTOLA LEGACY TOUGH GUN
Compatível com pistolas MIG TOUGH GUN
série G1 de legado, a anti colisão TOUGH
GUN original foi desenvolvida para uma
parada de emergência ao seu robô com
uma deflexão de apenas 1° no caso de uma
colisão robótica.
DISPOSITIVO DE MONTAGEM SÓLIDA DE TOUGH
GUN DE LEGADO
Feita em alumínio sólido, a dispositivo de
montagem sólido TOUGH GUN pode
substituir uma anti colisão em sistemas
TOUGH GUN série G1 de legado usando o software
de deflexão de colisão.

DISPOSITIVO CALIBRADOR DE PESCOÇO DE TOUGH GUN
Para aplicações onde a calibração do pescoço é um requerimento, O dispositivo de calibração de
pescoço TOUGH GUN oference a oportunidade de verifição da precisão do pescoço em relação ao
TCP. Uma alça de ajuste é fornecida para ajudar e implementar pequenos ajustes caso sejam
necessários.
• Acomoda uma ampla variedade de pescoço padrão
• Kits especiais estão disponíveis para pescoço Tregaskiss™ personalizadas
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CONFIGURADOR DE PISTOLA MIG ROBŁTICA TOUGH GUN
CA3 RESFRIADA A AR
PORTA BICO E BICO DE CONTATO**

Pistolas MIG robóticas TOUGH GUN CA3 resfriadas a ar e totalmente
configuráveis projetadas para precisão, durabilidade, e
repetibilidade, podendo suportar os ambientes de soldagem mais
duros.

NÚMERO DE
SÉRIE DE BICO
DO CONTATO

™

DESCRIÇÃO
TOUGH LOCK™ - trabalho
standard (SD)

403-14-XX

404-18

Z

403-12-XX

404-18

Y

403-20-XX

404-32

1

403-27-XXX

404-32

2

TOUGH LOCK - trabalho pesado
e bocal rosqueado (HD)

403-20-XX

404-52

7

TOUGH LOCK Vida Util Extendida
- para trabalho pesado e bocal
rosqueado (EXHD)

403-27-XX

404-52

8

TOUGH ACCESS™ para
trabalho standard (SD)

403-12-XX

404-54

3

403-14-XX

404-54

4

TOUGH ACCESS para
trabalho pesado (HD)

403-20-XX

404-50

9

403-27-XX
403-1-XX

404-50
404-1

X
5

403-1-XX

404-3

6

TOUGH LOCK cônica trabalho standard (SD)
TOUGH LOCK - trabalho pesado
para bocais de encaixe (HD)
TOUGH LOCK Vida Util Extendida
- para trabalho pesado e bocal
de encaixe (EXHD)

MODELO DE PISTOLA

MODELO DE PISTOLA
Anti colisão
Montagem sólida*

DÍGITO
1
2

OPÇ›ES

DÍGITO
A
B
C
E

MODELO DE PISTOLA
Nenhuma opção
Freio de arame
Sopro de ar
Freio de fio + jateamento a ar

Difusor para trabalho pesado (HD)
Porta bico para trabalho
pesado (HD)

R

A

1

1

C

DIAMETRO DE ARAME***

NÚMERO DE SÉRIE
DO PORTO
DÍGITO
BICO

A

1

COMPRIMENTOS
DE CABO

COMPRIMENTO
(PÉS)
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10
12
15

A

Para uso com cabeça de retenção/ponta de contato, opções 1, 2, 5, 6 e Z

NÚMERO DE PEÇA
405-22QC
405-180QC
405-22QCL
405-45QCL
405-45QCL1
590-22-XXXX
590-180-XXXX
590-22L-XXXX
590-45L-XXXX
590-45L1-XXXX

DESCRIÇÃO
ÂNGULO DÍGITO
Resfriado a ar, comprimento curto
22
A
Resfriado a ar, comprimento curto
180
C
Resfriado a ar, comprimento médio
22
D
Resfriado a ar, comprimento médio
45
E
Resfriado a ar, comprimento longo
45
F
TOUGH GUN I.C.E., comprimento curto
22
H
TOUGH GUN I.C.E., comprimento curto 180
K
TOUGH GUN I.C.E., comprimento médio
22
L
TOUGH GUN I.C.E., comprimento médio
45
M
TOUGH GUN I.C.E., comprimento longo
45
N

*Cabo de controle n ão disponivel para modelo com montagem sólida
**XX = diametro do arame
***O diametro do arame determina o bico de contato, tipo do conduite
^O sitema AutoL ength somente é compativelcom diametro de arames
entre 0,030 " e 0,045" X="8", e para arames de diametro 0,052" e 3/32"
X="9" (consulte a página 20 para maiorres informações do Sistema
AutoLength )
^^pescoço de garrafa
™
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A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
R
S
T

CABOS DE CONTROLE

NÚMERO
DE PEÇA

DESCRIÇÃO

DÍGITO

Sem cabo
Extremidade lisa - 5 metros
Extremidade lisa - 2 metros
Conector série CPC Amp de 4 pinos 18"
(Motoman®/Miller®)

0
1
2

519-6

Conector Amphenol série 97 com 3 pinos de 24"

4

519-9

Conector Burndy® série UTG com 12 pinos de 18" (ABB®)

5

5519-10

Mini-bujão de 24" com 5 pinos

6

N/A
519-2
519-1
519-4

A

3

®

1

C

TIPO DE CONDUITE

DÍGITO

0,030" (0,8 mm)
0,035" (0,9 mm)
0,040" (1,0 mm)
0,045" (1,2 mm)
3/64" (1,2 mm)
0,052" (1,3 mm)
0,055" (1,4 mm)
1/16" (1,6 mm)
0,070" (1,8 mm)
0,078" (2,0 mm)
3/32" (2,4 mm)
0,035" (0,9 mm)
3/64" (1,2 mm)
1/16" (1,6 mm)
0,045" (1,2 mm)
0,055" (1,4 mm)

Conduite QUICK LOAD™
Conduite QUICK LOAD
Conduite QUICK LOAD
Conduite QUICK LOAD
Conduite QUICK LOAD
Conduite QUICK LOAD
Conduite QUICK LOAD
Conduite QUICK LOAD
Convencional
Convencional
Convencional
Alumínio
Alumínio
Alumínio
Alumínio
Alumínio

B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
R
S
T
U
V

PINOS DE ALIMENTAÇ‹O

MARCA DE ALIMENTADOR

NÚMERO DE PEÇA DÍGITO

Bernard™
Euro
Fronius® (estilo da América do Norte)
L-Tec® Euro
Lincoln (curto)
Lincoln® (oscilador curto)
Miller® (robótico curto)
OTC Daihen®
Panasonic® (curto)
Tweco #4
Tweco #5
Tweco® #5 (linha de gás externa)

D

Para uso com porta bico/bico de contato, opções 7 e 8

BOCAIS DE ENCAIXE

PESCOÇO

DÍGITO

DIAMETRO DO ARAME

B
E
F
C
S
L
M
D
P
T
W
R

426
425-20E
214-17
425E
214-40
214-7
214-1
214-39
214-30
214
214-12
214-18

BOCAIS ROSQUEADOS

NÚMERO
DE PEÇA

MATERIAL DIÂM.
EXT. DÍGITO

TIPO

DESCRIÇÃO

401-6-62

HD

Bocal de 5/8", 1/8" recessivo, conicidade longa

Cobre

1,062"

A

401-5-62

HD

Bocal de 5/8", 1/4" recessivo, conicidade longa

Cobre

1,062"

B

401-6-50

HD

Bocal de 1/2", 1/8" recessivo, conicidade longa

Cobre

1,062"

C

401-81-62

HD

Bocal de 5/8", 1/8" stick out conicidade longa

Cobre

401-7-62
401-7-75

HD
HD

Bocal de 5/8", 1/4" recessivo
Bocal de 3/4", 1/4" recessivo

1,062"

D

Bronze 1,106"
Bronze 1,106"

E
F

401-8-62

SD

Bocal de 5/8", 1/8" stick out, conicidade curta

Cobre

0,938"

G

401-42-50
401-48-50
401-48-62
401-44-50
401-49-50

^^
^^
^^
^^
^^

Bronze
Bronze
Cobre
Bronze
Bronze

0,938"
0,938"
1,062"
0,938"
0,938"

H
J
K
L
M

401-71-62

HD

Bronze 1,106"

N

401-87-62

HD

Bocal de 1/2", 1/8" recessivo
Bocal de 1/2", 1/8" stick out
Bocal de 5/8", ponta nivelada
Bocal de 1/2", 1/4" stick out
Bocal de 1/2", ponta nivelada
Bocal de 5/8", 1/8"
recessivo, conicidade longa
Bocal de 5/8", 1/8" stick out conicidade longa

Bronze 1,062"

P

401-91-62

HD

Bocal de 5/8", 1/8" stick out,
conicidade longa (orício reto)

Bronze 1,106"

R

401-72-62

HD

Bocal de 5/8", 1/8" recessivo

Bronze 1,062"

S

401-51-62

^^

Bocal de 5/8", ponta nivelada

Bronze 1,062"

T

NÚMERO DE
TIPO
PEÇA
401-8-62BRT SD
401-47-51 SD
401-48-50CT SD
401-14-62 HD
401-18-62 SD
401-41-62 HD
401-43-62 SD
401-52-62 HD
401-41-75 HD
401-53-62 HD
401-20-62 HD

DESCRIÇÃO

DIÂM.
DÍGITO
EXT.
Bronze 0,938" A
Cobre 0,938" B
Cobre 0,938" C
Cobre 1,062" D
Cobre 0,938" E
Bronze 1,062" F
Cobre 0,938" G
Cobre 1,062" H
Bronze 1,106" J
Cobre 1,062" K
Cobre 1,062" L

MATERIAL

Bocal de 5/8", 1/8" stick out, conicidade curta
Bocal de 1/2", 1/8" recessivo - pescoço de garrafa
Bocal de 1/2", 1/8" stick out - pescoço de garrafa
Bocal de 5/8", 1/8" recessivo, conicidade curta
Bocal de 5/8", 1/8" stick out, conicidade curta
Bocal de 5/8", 1/8" stick out, conicidade curta
Bocal de 5/8", 1/8" recessivo, conicidade curta
Bocal de 5/8", 1/4" recessivo, conicidade curta
Bocal de 5/8", 1/8" recessivo, conicidade curta
Bocal de 5/8", 1/8" stick out - pescoço de garrafa
Bocal de 5/8", 1/8" stick out, conicidade curta

PINOS AUTOLENGTH™^

MARCA DE ALIMENTADOR
Euro
Fronius® (estilo da América do Norte)
Lincoln® (curto)
Miller® (robótico curto)
OTC Daihen®
Panasonic® (curto)
Tweco® #4
Tweco #5

BOCAIS TOUGH ACCESS™ PARA TRABALHO PÉSADO (HD)

BOCAIS TOUGH ACCESS™ PARA TRABALHO PÉSADO (SD)

DESCRIÇÃO

401-54-50
401-55-50
401-56-50
501-57-50

Bocal de 1/2", ponta nivelada - pescoço de garrafa
Bocal de 1/2", 1/8" de relevo - pescoço de garrafa
Bocal de 1/8", 1/4" de relevo - pescoço de garrafa

Bocal de 1/2", 1/8" recessivo - pescoço de garrafa

MATERIAL DIÂM. EXT. DÍGITO
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre

5
7
2
4
8
6
1
3

425-X20E
214-X17
214-X40
214-X1
214-X39
214-X30
214-X0
214-X12

Para uso com porta bico/bico de contato, opções 3, 4, 9 e X

Para uso com porta bico/bico de contato, opções 3 e 4

NÚMERO DE PEÇA

NÚMERO DE PEÇA DÍGITO

0,850"
0,850"
0,850"
0,850"

A
B
C
D

NÚMERO
DE PEÇA

DESCRIÇÃO

401-54-62 Bocal de 5/8", 1/8" recessivo, bocal reto
401-55-62 Bocal de 5/8", ponta nivelada, bocal reto
401-56-62 Bocal de 5/8", 1/8" stick out, bocal reto
401-57-62 Bocal de 5/8", 1/4" stick out, bocal reto

MATERIAL
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre

DIÂM.
DÍGITO
EXT.
0,850"
0,850"
0,850"
0,850"

E
F
G
H
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PISTOLAS MIG ROBŁTICAS TOUGH GUN TA3
RESFRIADAS A AR

O sistema AutoLength para os conduite QUICK LOAD minimiza
o tempo de parada, alimentação de arame e problemas
comumente associados a um comprimento menor do
conduite (veja a página 20 para maiores informações)

As pistolas MIG robóticas TOUGH GUN™ TA3 resfriadas a ar
foram projetadas com um cabo robótico único de baixa tensão
(LSR) exclusivo Tregaskiss que alimenta através do braços dos
novos modelos de robot com o cabo passando por dentro dos
braços, proporcionando maior precisão e confiabilidade.
A pistola MIG robótica TOUGH GUN TA3 resfriada a ar combina
as opções de produto mais valiosas de nossas plataformas
TOUGH GUN ThruArm™ série G1 e G2, juntamente com novos
recursos que oferecem maior durabilidade.

• 100% - 350 A com gás mistura
*Desempenho de pistola inalterado. As classificações são baseadas em testes em
conformidade com os novos padrões IEC 60974-7 de 2013.

OPÇÕES DISPONÍVEIS

LINK RÁPIDO DO SITE:

• Soprador a ar

Tregaskiss.com/TA3

• Freio de arame
• Tecnologia TOUGH GUN I.C.E. (consulte a página 10 para
obter mais informações) está disponível para alguns
modelos

Essas pistolas de soldagem MIG de alto desempenho estão
disponíveis como um pacote completo (do pino de alimentação
até a ponta de contato) para sistemas de montagem sólida
e anti colisão, incluindo Motoman®, FANUC®, ABB®, KUKA®,
OTC Daihen®, COMAU® e Panasonic®.

CABO ROBŁTICO TOUGH GUN DE BAIXA TENSÃO
(LSR)

RECURSOS E BENEFÍCIOS
• Sistema reprojetado de travamento do pescoço melhora a
durabilidade e a força de crimpagem

O cabos robótico TOUGH GUN de baixa tensão (LSR) da
Tregaskiss é um dos principais recursos das pistolas MIG
robóticas TOUGH GUN da série ThruArm, incluindo nossas
novas pistolas MIG robótica TOUGH GUN TA3 resfriadas a ar.

• Pescoços padrão adicionais ampliam as opções do TCP e a
variedade dos envelopes de trabalho

Os cabos TOUGH GUN LSR incorporam recursos únicos que
previnem as paradas de produção. Diferentemente dos cabos
convencionais este produto permite uma rotação livre de
tensões. Eles incluem uma conexão de alimentação rotativa e
um conduíte para blindar os componentes do cabo contra o
ambientes agressivo de soldagem cabo.

• Substituição direta para TOUGH GUN ThruArm série G1
• Conta com sistema de rasgo de chaveta projetado com
precisão para alinhamento perfeito e rápida substituição

A VANTAGEM CONSUMÍVEL
• Os consumíveis TOUGH LOCK™ inovadores oferecem
o desempenho elevado e a confiabilidade que você precisa
para maximizar a produção e minimizar o tempo de
inatividade (consulte a página 17 para obter mais
informações)

CLASSIFICAÇÕES DE AMPERAGEM*

CONFIGURE ESSE PRODUTO ON-LINE
no Tregaskiss.com/ConfigureMyGun
ou a página 8 para nosso
configurador de página impressa

GARANTIA EXTENDIDA
• Os cabos LSR são garantidos pela Tregaskiss por um
perídodo limitado a 2 anos
LINK RÁPIDO DO SITE:
Tregaskiss.com/LSR

RECURSOS DE ALÍVIO DE TENSÃO
• O design único permite rotação livre de tensão
• Limita a influência de torsão e amplia a vida útil do
cabo único

• Compatível com consumíveis TOUGH ACCESS™ para
acessibilidade ainda maior (consulte a página 16 para obter
mais informações)
• Os conduites QUICK LOAD™ exigem menos da metade do
tempo e esforço para substituição comparados a conduites
convencionais (consulte a página 18 para obter mais
informações)
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CONFIGURADOR DE PISTOLA MIG ROBŁTICA TOUGH GUN
TA3 RESFRIADA A AR
Prontas para superar qualquer desafio, as pistolas MIG robóticas TOUGH GUN™ TA3 resfriadas a ar minimizam o tempo de
inatividade e melhoram o desempenho nos sistemas de soldagem robóticos de braço de passagem de hoje.
MONTAGENS E OPÇ›ES DE
PISTOLA

DESCRIÇÃO
Anti colisão
Anti colisão + Soprador a ar
Montagem sólida
Montagem sólida + Soprador a ar
Anti colisão + Freio de arame
Anti colisão + Soprador a ar + Freio de arame
Montagem sólida + Freio de arame
Montagem sólida + Soprador a ar +
Freio de arame

DÍGITO
1
2
3
4
5
6
7
8

NÚMERO DE PEÇA
405-22QC
405-45QC
405-22QCL
405-45QCL
405-22QCL1
405-45QCL1
405-45QCL2
590-22-XXXX***

DIAMETRO DO ARAME^^

BICOS DE CONTATO^

PESCOÇOS

DESCRIÇÃO
Resfriado a ar, comprimento curto
Resfriado a ar, comprimento curto
Resfriado a ar, comprimento médio
Resfriado a ar, comprimento médio
Resfriado a ar, comprimento longo
Resfriado a ar, comprimento longo
Resfriado a ar, comprimento extendido
TOUGH GUN I.C.E., comprimento curto

ÂNGULO
22
45
22
45
22
45
45
22

DÍGITO
A
C
B
E
D
G
P
F

590-45-XXXX***

TOUGH GUN I.C.E., comprimento curto

45

H

590-22L-XXXX***

TOUGH GUN I.C.E., comprimento médio

22

J

590-45L-XXXX***

TOUGH GUN I.C.E., comprimento médio

45

L

590-22L1-XXXX***

TOUGH GUN I.C.E., comprimento longo

22

K

590-45L1-XXXX***

TOUGH GUN I.C.E., comprimento longo

45

M

590-45L2-XXXX***

TOUGH GUN I.C.E., comprimento extendido

45

N

DESCRIÇÃO
™

Tarefa pesada (HD) TOUGH LOCK
Tarefa pesada (HD) TOUGH LOCK cônico
Tarefa padrão (SD) de TOUGH LOCK
Tarefa pesada de vida útil extendida
(HD) TOUGH LOCK

NÚMERO DE
PEÇA
403-20-XX
403-21-XX
403-14-XX
403-27-XX

DÍGITO

DIAMETRO DO ARAME

DÍGITO

0,030" (0,8 mm)

B

0,035" (0,9 mm)
0,040" (1,0 mm)
0,045" (1,2 mm)
3/64" (1,2 mm)
0,052" (1,3 mm)
5/64" (2,0 mm)
1/16" (1,6 mm)

C
D
E
F
G
H
J

1
2
3
4

PINOS DE ALIMENTAÇ‹O

MARCA DO
ALIMENTADOR
Euro
Fronius®
Lincoln®
Miller®
OTC Daihen®
Panasonic®
Tweco® #4
Tweco #5

MARCA DO
ALIMENTADOR

1

M

0

1

E
F
L
M
D
P
T
W

2

G

C

1

D

P

NÚMERO DE
PEÇA

DÍGITO

Fronius

214-X17

7

Lincoln® (curto)

214-X40

2

Miller®
(robótico curto)

214-X1

4

OTC Daihen

214-X39

8

Panasonic®
(curto)

214-X30

6

Tweco #4

214-X0

1

Tweco #5

214-X12

3

®

A

DÍGITO

PINOS AUTOLENGTH™^^^

®

T

NÚMERO DE
PEÇA
425-10E
214-41
214-40
214-1
214-39
214-30
214
214-12

®

MARCAS E MODELOS DE ROBł

MARCA

Motoman®

FANUC®

ABB®

OTC Daihen®

KUKA®

Panasonic®
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COMAU®

MODELO
EA1400N ou SSA2000**
EA1900N ou MA1900**
EA1400 (XRC)**
EA1900 (XRC)**
MA3100**
MA1440
MA2010
100iC*
120iC*
100IiC-6L*
120iC-10L*
IRB1600ID*
IRB2600ID 15/1.85*
IRB2600ID 8/2.00*
AX-V4**
AX-V4L*
Todos B4**
Todos B4L**
FD B4**
KR5 HW**
KR16 L8 HW**
KR16 HW*
TB 1800WG3
TM-1400
TM-1800
Smart5 Arc6**

OPÇÃO
M01
M02
M16
M17
M31
M35
M38
F05
F06
F07
F08
A24
A28
A29
D03
D22
D25
D26
D36
K23
K27
K30
P34
P37
P39
C35

BOCAIS

NÚMERO DE
PEÇA
401-6-620
401-81-62
401-4-62
401-8-62
401-42-50
401-48-50
401-48-62
401-44-50
401-49-50
401-71-62
401-87-62
401-44-62
401-91-62
401-56-62
401-54-50
401-42-50C
401-51-62
401-14-62
401-41-62
401-52-62
401-41-75
401-53-62
401-20-62

TIPO
HD
HD
SD
SD
§
§
§
§
§
HD
HD
SD
HD
HD
SD
§
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD

DESCRIÇÃO
Bocal de 5/8", 1/8" recessivo, conicidade longa
Bocal de 5/8", 1/8" stick out, conicidade longa
Bocal de 5/8", 1/8" recessivo, conicidade curta
Bocal de 5/8", 1/8" stick out, conicidade curta
Bocal de 1/2", 1/4" stick out
Bocal de 1/2", 1/8" stick out
Bocal de 5/8", ponta nivelada
Bocal de 1/2", 1/4" stick out
Bocal de 1/2”, ponta nivelada
Bocal de 5/8", 1/8" recessivo, conicidade longa (orício reto)
Bocal de 5/8", 1/8" stick out, conicidade longa
Bocal de 5/8", 1/4" stick out, conicidade curta
Bocal de 5/8", 1/8" stick out, conicidade longa (orício reto)
Bocal de 5/8", 1/8" stick out - TOUGH ACCESS™
Bocal de 1/2", 1/8" recessivo - TOUGH ACCESS
Bocal de 1/2", 1/8" recessivo
Bocal de 5/8", ponta nivelada - pescoço de garrafa
Bocal de 5/8", 1/8" recessivo, conicidade curta (rosqueado)
Bocal de 5/8", 1/8" stick out, conicidade curta (rosqueado)
Bocal de 5/8", 1/4" recessivo, conicidade curta (rosqueado)
Bocal de 3/4", 1/8" recessivo, conicidade curta (rosqueado)
Bocal de 5/8", 1/8" stick out, gargalo (rosqueado)
Bocal de 5/8", 1/8" stick out, conicidade curta (rosqueado)

MATERIAL DIÂM.
EXT. DÍGITO
Cobre
1,062"
A
Cobre
1,062"
B
Cobre
0,938"
C
Cobre
0,938"
D
Bronze
0,938"
E
Bronze
0,938"
F
Cobre
0,938"
G
Bronze
0,938"
H
Bronze
0,938"
J
Bronze
1,062"
K
Bronze
1,062"
M
Cobre
0,938"
N
Bronze
0,938"
P
Cobre
0,850"
Q
Cobre
0,850"
R
Cobre
0,938"
S
Bronze
1,062"
T
Cobre
1,062"
U
Bronze
1,062"
V
Cobre
1,062"
W
Bronze
1,106"
X
Cobre
1,062"
Y
Cobre
1,062"
Z

*Apenas modelos de montagem sólida
**Apenas modelos de montagem com anti colisão
***Disponível para FANUC® e ABB®; não compatível com
consumíveis TOUGH ACCESS™; XXX representa o diâmetro
externo do bocal
^XX = diametro do arame
^^Opção de diametro do arame determina o bico de
contato, o tipo e comprimento do conduite
^^^O sistema AutoLength somente é compativel com
diametro de arame entre 0,030" e 0,045", X="8"; e para
arames de diametro 0,052" e 3/32", X="9" (consulte a
página 20 para maiorres informações do sistema
AutoLength conduite QUICK LOAD)

§ Pescoço de garrafa
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TECNOLOGIA TOUGH GUN I.C.E.

PISTOLAS MIG AUTOMÁTICAS TOUGH GUN

A tecnologia TOUGH GUN I.C.E.™ amplia o ciclo de trabalho de de nossas pistolas MIG TOUGH GUN™ resfriadas a ar já
altamente robustas ao fornecer benefícios de resfriamento de água através de nosso componente I.C.E. (aprimorador de
resfriamento integrado). Este componente circula a água no bocal, mantendo a parte frontal e consumíveis trabalhando mais
frio e aumentando a vida útil.
A tecnologia TOUGH GUN I.C.E. é uma opção para pistolas MIG TOUGH GUN resfriadas a ar automáticas e robóticas, resultando
em uma solução híbrida de pistola MIG resfriada a água e ar.

Desenvolvidos para trabalhos automatizados, todos os modelos de nossas pistolas MIG TOUGH GUN™
(também conhecida como pistolas TOUGH GUN mecanizadas) contam com um corpo leve e resistente e uma
mola que proporciona alivio de tesão alem de prevenir dobra e abrasão. As pistolas MIG TOUGH GUN
automáticas estão disponíveis em diversos modelos resfriados a ar e a água e os modelos resfriados a ar
são compatíveis com a tecnologia TOUGH GUN I.C.E. que aumenta o ciclo de trabalho em 50 Amper
(consulte a página 10 para obter mais informações).

MANUTENÇÃO SIMPLIFICADA

COMPATIBILIDADE E CONVENIÊNCIA

• O cabo resfriado a ar trabalha independente das linhas de
água
• Todos os componentes de resfriamento por água são
externos
• Válvulas de corte estão situadas nas conexões I.C.E.

• Compatível com a estação de limpeza TOUGH GUN
TT3 (consulte a página 12 para obter mais
informações)
• Compatível com consumíveis TOUGH LOCK™
(consulte a página 17 para obter mais informações)

RESFRIAMENTO

LINK RÁPIDO DO SITE:

• As pistolas MIG TOUGH GUN resfriadas a ar automáticas e
robóticas podem ser equipadas com a tecnologia
TOUGH GUN I.C.E.
• A tecnologia TOUGH GUN I.C.E. amplia a potência da pistola
em 50 amperes
• Se a capacidade de refrigeração a água for perdida,
o produto refrigerado a ar continuará operacional
• Peças frontais funcionando em temperatura inferior
ampliam a vida útil dos consumíveis

Tregaskiss.com/ICE

A VANTAGEM CONSUMÍVEL
• Os inovadores consumíveis TOUGH LOCK™ oferecem o desempenho elevado e a confiabilidade que
você precisa para maximizar a produção e minimizar o caro tempo de parada (consulte a página
17 para obter mais informações)
CLASSIFICAÇÕES DE AMPERAGEM*
• Resfriado a ar 500 amp – 100%: 300 A com gases mistos
• Resfriado a ar 600 amp – 100%: 385 A com gases mistos
• Resfriado a água 450 amp – 100%: 450 A com gases mistos
• Resfriado a água 600 amp – 100%: 600 A com gases mistos
*Desempenho de pistola inalterado. As classificações são baseadas em testes em
conformidade com os novos padrões IEC 60974-7 de 2013.

LINK RÁPIDO DO SITE:
Tregaskiss.com/Automatic

MAIOR SEGURANÇA
• A água não tendo contato com o cabo de alimentação ela
permanece virtualmente descontaminada, impedindo
que a água seja eletricamente carregada
• O pescoço trabalho mais frio do que os
refrigerados a ar

CABEÇAS AUTOM˘TICAS TOUGH GUN
A cabeça automática TOUGH GUN foi projetada para conexão direta a um alimentador de fios
em aplicações automáticas e incorpora os mesmos recursos robustos que nossas populares
pistolas MIG TOUGH GUN automáticas. As cabeças automáticas TOUGH GUN estão disponíveis
em modelos resfriados a ar e modelos aprimorados com a tecnologia TOUGH GUN I.C.E.
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ESTAÇÃO DE LIMPEZA TOUGH GUN TT3

LUBRIFICANTE

MAIS CONFI˘VEL E DE F˘CIL
MANUTENÇ‹O DO QUE NUNCA!
Apresentando a próxima evolução do estação de limpeza TOUGH GUN™ da
Tregaskiss. Melhorias ao sistema de aspersão, novas peças de substituição
de conectar e usar e fiação interna simplificada tornam esse estação de
limpeza mais confiável, rápido e de fácil manutenção do que nunca.

Este exclusivo lubrificador do motor exclusivo maximiza o desempenho e
o protege investimento em sua estação de limpeza TOUGH GUN™
ultrapassando a vida útil do motor e é altamente recomendado para uso
em ambientes com muita umidade e abafados. Colocado de fábrica para
lubrificação de óleo pneumático opcional, o lubrificador está disponível
como opcional ao configurar sua nova unidade* ou é retrocompatível em
sua estação de limpeza TOUGH GUN TT3 atual.

O estação de limpeza TOUGH GUN TT3 é TENAZ com os respringos e opera
de maneira confiável mesmo nos ambientes mais agressivos de soldagem.
A automação da remoção de respingos ajudará a ampliar a vida útil de suas
pistolas MIG robóticas e consumíveis, beneficiando seu resultado e seu
tempo de produção e rendimento.

*NOVIDADES! Encomendar a sua estação de limpeza com a opção de
lubrificador aumenta a garantia de 1 para 3 anos.

FILTRO/REGULADOR

CONFIGURAÇÃO SEGURA E PRECISA
• Chaves de configuração externas permitem a operação independente do
aspersor, garra e fudo durante a configuração manual

A unidade de filtro/regulador da Tregaskiss é outro acessório recomendado que ajuda
a aumentar a vida útil da sua estação de limpeza TOUGH GUN. O filtro limpa o
fornecimento de ar comprimindo para a estação de limpeza e impede que sujeira
atinja o motor, mantendo-o limpo e garantindo o máximo de desempenho e vida útil
maior, enquanto o regulador funciona para garantir que a melhor pressão de ar seja
alcançada n a unidade.

• A fresase encaixa se nas não giram quando ativadas pela chave de
configuração de fuso
MAIOR CONFIABILIDADE
• Todas as válvulas pneumáticas são montadas internamente
• Chaves de configuração externas são protegidas e vedações protegem
os pontos de entrada
QUAIS AS NOVIDADES?
• O reservatório do asperesor está situado no lado
oposto da unidade como uma proteção adicional
contra transbordamento/vazamento nos eletrônicos
internos.
• Peças de substituição de encaixe e uso com conexões
de chave inteligentes para fácil montagem e solução
de problemas em célula rápida.
• Simplificação de fiação interna através de uma faixa
de terminal centralizada.
• Aspersor de série.
LINK RÁPIDO DO SITE:
Tregaskiss.com/ReamerTT3

ESPECIFICAÇ›ES

Tensão nominal
Tensão operacional
Consumo de energia
Requisitos de ar (mínimo)
Motor a ar (requisito
mínimo de ar)
Peso
Dimensões de produto
(C x L x A)
Lubrificador de
motor exclusivo
Cortador de arame
Placa de detecção de bocal
Tampas de proteção
inferior
Filtro/regulador
Placa de ajuste de estação
de limpeza TOUGH GUN
Contenção de spray

Consulte o guia técnico (M086) da estação de limpeza TOUGH
GUN TT3 em Tregaskiss.com/manuals para obter uma lista
completa de peças e informações de pedido.
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Compatível com

24 VCC
±10% de tensão nominal
Potência máxima em operação de 5,3 W
80 a 100 PSI (5,0 a 7,0 bar) a 16 CFM (7,5 L/s)
Torque máximo a 80 psi (5,5 bar) = 83 pol.-lbs.
(9,4Nm)
≃ 50 lbs. (23 kg)*

CONTENÇ‹O DE SPRAY

13,5" x 11,25" x 21" (343 x 286 x 534 mm)*
Opcional*
Opcional*
Opcional*
Opcional*
Opcional*
Opcional*
Opcional*
Sistema de multi-alimentação TOUGH GARD™
(consulte a página 15 para obter mais informações)

A inovadora unidade de contenção de spray da Tregaskiss ajuda a impedir
contaminação do ar coletando o spray excessivo anti-respingo em sua bacia
vedada, melhorando a qualidade do ar no ambiente de trabalho e mantendo
a limpeza da célula de soldagem. O excesso de anti-respingo coletado é então
canalizado para fora da unidade de contenção de spray até um ponto de
descarte conveniente que pode ser compartilhado entre diversas unidades
de contenção através de um coletor opcional.

*Os recursos opcionais são vendidos separadamente ou adicionados como opcionais na
encomenda e podem mudar o peso e as dimensões físicas do produto.
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ESTAÇÃO DE LIMPEZA TOUGH GUN TT3

CORTADOR DE ARAME TOUGH GUN
O cortador de arame TOUGH GUN™ remove a gota formada na
ponta do arame para proporcionar uma abertura de arco suave
e um consistente stick out do arame. O cortador de arame
TOUGH GUN corta facilmente uma ampla variedade de tipos de
arame, de aço inoxidável alumínio e flux cored e nos diametros
de até 1/16".

Localizador T.C.P.

Nosso design único de lâmina de corte a base de carbeto
oferece oito superfície de corte indexáveis que garantem uma
operação de baixo custo ao longo do tempo e são mais precisas
e duradouras que outras laminas de corte.
Lâmina de carboneto
(4 lados com
8 extremidades cortantes)
Coletor de arame

O cortador de arame TOUGH GUN é o complemento perfeito para
a sua estação de limpeza TOUGH GUN TT3 e pode ser montado
diretamente sobre o equipamento ou tambem pode ser montado
em um local remoto que permite que seja usado por
praticamente qualquer equipamento de soldagem robótico.

L¸QUIDO ANTI-RESPINGOS TOUGH GARD

O líquido anti-respingos TOUGH GARD™ foi desenvolvido para atender os requisitos de
desempenho de fabricadores de peças metalicas. O líquido anti-respingos TOUGH GARD não
danifica o maquinário, sua limpeza é fácil e sem resíduos, seu uso é seguro e tambem seguro
para o meio ambiente. Ajudando a impedir a adesão de respingos e ampliando a vida útil dos
consumíveis, o líquido anti-respingos TOUGH GARD reduz o tempo de inatividade e diminui
custos de manutenção e operação.
DESEMPENHO SUPERIOR

Os estudos* de pesquisa e desenvolvimento

Figura 1

Tregaskiss mostram que o líquido anti-respingo
TOUGH GARD supera outras marcas no mercado

Sem anti-respingo

(consulte a figura 1).
*Resultados baseados em GMAW contínuo – 6 minutos, fio de 0,045”,
E48OS-6, 300A, mistura de gás CO2-ar

NÀ DE PEÇA
Anti-respingo competitivo

LINK RÁPIDO DO SITE:
Tregaskiss.com/TOUGHGARD

FRESA TREGASKISS DE REPOSIÇ‹O

ANTI-RESPINGO TOUGH GARD

MAIOR DESEMPENHO. NOVO PREÇO COMPETITIVO.
A Tregaskiss tem o prazer de anunciar melhorias ao design de nossas fresas para uso nas estações de
limpeza TOUGH GUN TT3 para a limpeza de bocais robóticos.
Estas novas fresas foram desenvolvidas com materiais duro e resistentes para um melhor desempenho
e durabilidade.
VANTAGENS E BENEFÍCIOS
• Design de lamina dupla para melhor desempenho de limpeza e corte
• Material mais duro com extremidade de corte mais resistente
• Maior resistência contra quebras, dobras, danos ou rachaduras
• Maior precisão dimensional
• Novo preço extremamente competitivo
• Desenvolvido para encaixe perfeito com consumíveis TOUGH LOCK™

O sistema multi-alimentação TOUGH GARD para
uma solução anti-respingo pode se conectar a até
dez estações de limpeza TOUGH GUN TT3. Esse
sistema elimina a necessidade de reencher os
reservatórios anti-respingo frequentemente,
resultando em custos operacionais menores,
menor tempo de inatividade e maior segurança.

CONJUNTO DE TAMPA

SISTEMA MULTI-ALIMENTAÇ‹O
TOUGH GARD

• Conjunto de tampa multialimentação reutilizável disponível
para quantidades de 5 e 55 galões

Para baldes de 5 galões (até 2 estações de limpeza
de bocal)
Para baldes de 5 galões (até 10 estações de limpeza
TG-103-05-10
de bocal)
Para tambores de 55 galões (até 10 estações de
TG-103-55-10
limpeza de bocal)

Tregaskiss.com/CutterBlades

5 galões americanos/18,92 litros

TG-101-55

55 galões americanos/208,3 litros

TG-101-01
TG-101-32SP
(garrafa do spray)
TG-101-14S

1 galões americanos/3,78 litros
25,36 onças/750 ml
14 onças/414 ml

• Um indicador de nível de fluidos
mostra quando o balde ou tambor
precisam ser abastecidos

CONEXÕES RÁPIDAS
• Conexão rápida e fácil a
estação de limpeza
TOUGH GUN TT3

MANGUEIRA (VENDIDA
SEPARADAMENTE)

BLOCOS V TREGASKISS

TG-103-50

Mangueira multi-alimentação de 50' (classificação UV)

TG-103-200

Mangueira multi-alimentação de 100' (classificação UV)

TG-103-200

Mangueira multi-alimentação de 200' (classificação UV)

COLETOR
OPÇÕES DE PACOTE

Compatível com Tregaskiss e a maioria dos
consumíveis competitivos, esses blocos V de 4 lados
garantem que sua fresa seja concêntrica com seus
consumíveis e seu orifício de bocal para garantir
o uma limpeza mais eficiente. Escolha entre cinco
opções de blocos V disponíveis ao configurar seu novo
estação de limpeza TOUGH GUN TT3.
™
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TG-101-05

SISTEMA MULTI-ALIMENTAÇ‹O TOUGH GARD

TG-103-05-2

LINK RÁPIDO DO SITE:

TAMANHOS DO
PACOTE

Para peças de reposição, consulte o guia técnico M055 para obter mais
informações (disponível on-line em Tregaskiss.com/manuals).

• O anti-respingo TOUGH GARD
pode ser comprado em
quantidades de 5 ou 55 galões

LINK RÁPIDO DO SITE:

• O balde ou tambor podem ser
colocados longe do ambiente de
soldagem pesado

Tregaskiss.com/Multi-Feed

• Os reservatórios TOUGH GUN são
eliminados

• Conecte até dez estações de limpeza
de bocal através de um sistema de
coleta
• Operação mais segura já que os
operadores não precisam acessar
a célula regularmente
• Sistema de spray TOUGH GUN
abastece líquido anti-respingo do
balde
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TABELA DE REFER¯NCIA DE CONSUM¸VEL ROBÓTICOS DA SÉRIE TOUGH LOCK

Esta tanela oferece informações técnicas e de compatibilidade de nossos mais populares bocais, porta bicod e bicos de contato usados na automação. Se os consumíveis que você procura não estiverem nesta tabela, você pode obter mais informações
adicionais entrando em contato com o serviços técnico da Tregaskiss por e-mail através do endereço techservices@tregaskiss.com ou pelo telefone 1 - 855 - MIGWELD (644-9353).

PREOCUPADO COM O ENCAIXE?
Os consumíveis TOUGH ACCESS™ da Tregaskiss são nossa linha mais fina de consumíveis.
Eles permitem a entrada em locais de difícil acesso que de outra forma ficariam
inacessíveis devido à gabarito complexo ou design de soldagem.
Disponíveis em bocais retos (5/8") e bocais do tipo pescoço de garrafa (1/2"), este
consumíveis únicos são compatíveis com nossos bicos de contato TOUGH LOCK™ e os
pescoços de duralumino existente.

BOCAIS PARA TRABALHO
PESADOS

CONSUM¸VEIS TOUGH ACCESS

• Compatível com os pescoços TOUGH GUN™ e com os bicos de contato
TOUGH LOCK existente
• Compatível com o estação de limpeza TOUGH GUN TT3 e usando a fresa
apropriada
• Bocais de perfil finos com diâmetro externo de 0,850" (21,59 mm),
disponível no formato pescoço de garrafa e reto
LINK RÁPIDO DO SITE:
Tregaskiss.com/TOUGHACCESS
Consulte a ficha de especificações (SPEC TRG-TAC) de consumíveis TOUGH ACCESS na página Tregaskiss.com/spec para
obter uma lista completa de números de peças.

BOCAIS PARA TRABALHO
PADR‹O

COMPATIBILIDADE E CONVENIÊNCIA

3"

3"

2"

2"

1"

1"
401-7-62 Bocal
de 5/8", 1/4"
recessivo,
diâmetro externo
de 1,106"

401-7-75 Bocal
de 3/4", 1/8"
recessivo,
diâmetro externo
de 1,106"

401-71-62
Bocal de 5/8",
1/8" recessivo,
diâmetro externo
de 1,106"

401-87-62
Bocal de 5/8",
1/8" stick out,
diâmetro externo
de 1,062"

401-5-75 Bocal
de 3/4", 1/4"
recessivo,
diâmetro externo
de 1,062"

401-6-75 Bocal
de 3/4", 1/8"
recessivo,
diâmetro
externo de
1,062"

401-5-62
Bocal de 5/8”,
1/4" recessivo,
diâmetro
externo de
1,062"

401-6-62 Bocal
de 5/8", 1/8"
recessivo,
diâmetro externo
de 1,062"

401-6-50 Bocal
de 1/2", 1/85"
recessivo,
diâmetro externo
de 1,062"

401-81-62
Bocal de 5/8",
1/8" stick out,
diâmetro
externo de
1,062"

401-48-62 Ponta
de bocal de
5/8" nivelado,
diâmetro externo
de 1,062"

3"

3"

2"

2"

1"

1"
401-44-50
Bocal de 1/2",
1/4" stick out,
diâmetro
externo de
0,938"

401-48-50
Bocal de 1/2",
1/8" stick out,
diâmetro
externo de
0,938"

401-49-50
Bocal de 1/2"
nivelado,
diâmetro
externo de
0,938"

401-42-50
Bocal de 1/2",
1/8" recessivo,
diâmetro
externo de
0,938"

*401-40-38
Bocal de 3/8",
1/16" recessivo,
diâmetro externo
de 0,978"

*401-4-38
Bocal de 3/8"
nivelado,
diâmetro
externo de
0,938"

401-4-50
Bocal de 1/2",
1/8" recessivo,
diâmetro
externo de
0,938"

401-4-62
Bocal de 5/8",
1/8" recessivo,
diâmetro
externo de
0,938"

401-4-75
Bocal de 3/4",
1/8" recessivo,
diâmetro
externo de
0,938"

401-8-62
Bocal de 5/8",
1/8" stick out,
diâmetro
externo de
0,938"

401-44-62
Bocal de 5/8",
1/4" stick out,
diâmetro
externo de
0,938"

BICOS DE CONTATO SURESTART
3"

3"
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BOCAIS ROSQUEADOS

404-30
Deslizante
para tarefa
pesada

404-32

404-52

Rosca para
tarefa
pesada de
conicidade
dupla

401-18-62
Bocal de 5/8",
1/8" stick out,
diâmetro
externo de
0,938"

404-50

401-41-62
Bocal de 5/8",
1/8" stick out,
diâmetro
externo de
1,062"

Entrada de
rosca de
tarefa
pesada de
conicidade
dupla
TOUGH
ACCESS

603-20-XX

403-27-XX

403-27-XX

403-21-XX

Série de consumíveis de tarefa pesada (HD)
TOUGH LOCK

Deslizante
para tarefa
pesada de
conicidade
dupla

™

Série de
consumíveis de
tarefa padrão (SD)
TOUGH LOCK

Serviços extra
pesados

403-14-XX

Porta bicos para trabalhos
pesados são usadas com
bicos de contato para
trabalho pesados extra
pesados.

Vida útil
extendida
"CrZr"

603-20-XX

1"
401-14-62
Bocal de 5/8",
1/8" recessivo,
diâmetro
externo de
1,062"

Porta bico para trabalho
standard são usadas com
bico de contato para
trabalho standard.

SURESTART

403-27-XX

2"

0,3125" 0,3125" 0,3125" 0,3125" 0,375"

Serviços
pesados
cônicos

403-22-XX

401-57-62
Bocal de
5/8", 1/4"
stick out,
diâmetro
externo de
0,850"

0,25"

403-20-XX

403-21-XX

401-56-62
Bocal de
5/8", 1/8"
stick out,
diâmetro
externo de
0,850"

403-20-XX

4
8
0
3
64
32 764 18
8
116
30 X-35 X-1.
45
52
36
1.4
-1.
-7
-2
-5
-3
XXXXX- -XXXX
X
XX
X
XX
20
XX
XX
20
X
X
X
X
X
3
3
3
3
3
33
3
3
33
3
3
3
3
40
40
40
40
40
60
40
40
40
60
40
40
40
40
40

401-55-62
Ponta de
Bocal de
5/8" nivelado,
diâmetro
externo de
0,850"

404-18

401-54-62
Bocal de
5/8", 1/8"
recessivo,
diâmetro
externo de
0,850"

404-54

401-57-50
Bocal de
1/2", 1/4"
stick out,
diâmetro
externo de
0,850"

Serviços
pesados

Consulte a ficha de especificações de pontas de contato (SPEC TRG-SSC) SURESTART na página
Tregaskiss.com/spec para obter uma lista completa de números de peças.

401-56-50
Bocal de
1/2", 1/8"
stick out,
diâmetro
externo de
0,850"

Tarefa
padrão de
conicidade
dupla

LINK RÁPIDO DO SITE:
Tregaskiss.com/SURESTART

Tamanhos de fio
disponíveis

TOUGH LOCK™

• Oferece proteção contra o ambiente nocivo da soldagem
• Pode ser facilmente armazenado em expositores ou maquinas de
venda
• Disponível em blister com 20 unidades

401-55-50
Ponta de
Bocal de
1/2" nivelado,
diâmetro
externo de
0,850"

* Recomendada-se diametro de 5/8" ou maior se voce usar estação de limpeza

BICOS DE CONTATO

PACOTES EM BLISTER

401-54-50
Bocal de
1/2", 1/8"
recessivo,
diâmetro
externo de
0,850"

Entrada de
rosca de
tarefa
padrão
TOUGH
ACCESS

• Reduza falhas na abertura de arco em até 50%*
• Impede burn back inesperadas
• Ideal para soldagens com altos volumes de cordões curtos e
médios usando arame sólido e no modo CV
• Disponível para tamanhos de arame de 0,030 a 0,052 polegadas
• Compatível com porta bicos TOUGH LOCK™ (consulte a página 17
para obter mais informações)

1‰

403-14-XX

MAIOR DESEMPENHO

2"

Serviço
padrão

Os bicos de contato SURESTART ™ foram desenvolvidos para reduzir as falhas de abertura de arco que aumentam o custo do
tempo de parada alem de um retrabalho caro em processos de soldagem robótizada. De acordo com ensaios de campo e
testes em laboratório de pesquisa e desenvolvimento, os bicos de contato SURESTART reduzem as falhas de de abertura de
arco em até 50% e ajudam a previnir burn backs inesperadas e tambem são especialmente benéficos na soldagem de altos
volumes de cordões curtos usando arame sólido e no modo de soldagem Voltagem Constante (CV).

BOCAIS TOUGH
ACCESS™

REDUZA FALHAS DE ABERTURA DE ARCO EM ATÉ 50%*

NOVIDAD

E

!
CONSULT
E A PART
E
INTERNA
PARA
NOSSA TA
BEL
REFERÊN A DE
CIA DE
CONSUM
ÍVEIS

CONSUM¸VEIS TOUGH LOCK

Obtenha menor custos operacionais e um aumento de
produtividade com os consumíveis TOUGH LOCK™ da
Tregaskiss. O sistema conta com nossos inovadores
porta bico e bicos de contato TOUGH LOCK.
Os bicos de contato TOUGH LOCK são usinadas de forma
precisa usando um processo que controla rigorosamente
as tolerâncias de ponta. Os porta bicos TOUGH LOCK são
fabricados com um design cônico em ambas as
extremidades que mantém os consumíveis travados da
ponta até a pescoço para melhor consistência de solda
e para maximizar a dissipação de calor.

A temperatura mais
baixa do bico reduz
o desgaste e aumenta
a vida útil do bico.

Maior superfície de
contato entre bico,
porta bico e pescoço
garante melhor
dissipação de calor.

CONDUITES QUICK LOAD

ECONOMIZE TEMPO E DINHEIRO SUBSTITUINDO SEUS CONDUITES EM
METADE DO TEMPO.

O design de dupla entrada de
rosca permite a rotação do bico
em 180º para um novo ponto
de desgaste e maior vida útil.

O sistema de conduite QUICK LOAD™ da Tregaskiss é substituido pela parte frontal da pistola MIG e está disponível em
comprimentos de até 15 pés para aplicações robóticas. Ele exige menos de metade do tempo e esforço para substituição
quando comparado a conduites convencionais.

A tecnologia de conicidade dupla
cria uma sede mais segura,
impedindo que o bico e o porta
bico se afrouxem devido à
vibração.

A CONVERS‹O DE CONDUITES CONVENCIONAIS NUNCA FOI TÃO
FACIL!

Os conduites QUICK LOAD estão disponíveis para arames entre 0,023" a 3/32". Veja abaixo a lista completa dos conduites
QUICK LOAD jutamente com seu conduite Tregaskiss convencional para uma fácil conversão.

Os consumíveis TOUGH LOCK com a tecnologia de conicidade dupla mantêm
os consumíveis funcionando a uma temperatura mais baixa para vida útil
prolongada da ponta e máximo desempenho.
MAIOR DESEMPENHO
• Trava sua pistola do bico de contato ao pescoço para impedir afrouxamento
devido à vibração.
• Consumíveis travados criam soldas mais consistentes.
• A maior superfície de contato entre os consumíveis firmemente travados
ajuda a maximizar a dissipação de calor e a vida útil da ponta.
• Remoção e troca do bico de contato simplificada quando o porta bico
permanece encaixada no pescoço.
LINK RÁPIDO DO SITE:
Tregaskiss.com/TOUGHLOCK
Consulte a ficha de especificações (SPEC TRG-TLC) de consumíveis e série de conversão TOUGH LOCK na página Tregaskiss.com/spec
para obter uma lista completa de números de peças.

SÉRIE DE CONVERS‹O TOUGH LOCK
REDUZA SEU INVENTÁRIO E MINIMIZE O TEMPO DE INATIVIDADE HOJE MESMO.

DIAMETRO DO
ARAME

CONDUITE QUICK
LOAD

SUBSTITUI CONDUITE
CONVENCIONAL

COMPRIMENTO
(PÉS)

DESCRIÇÃO

0,023"

415-23-15Q

415-23-15

15

Aço de alto carbono – Enrolamento circular

0,030"

415-30-6Q

415-30-16

6

Aço de alto carbono – Enrolamento circular

0,030"

415-30-15Q

415-30-15

15

Aço de alto carbono – Enrolamento circular

0,035"-0,045"

415-35-6Q

415-35-6

6

Aço de alto carbono – Enrolamento circular

0,035"-0,045"

415-35-10Q

415-35-10

10

Aço de alto carbono – Enrolamento circular

0,035”-0,045"

415-35-15Q

415-35-15

15

Aço de alto carbono – Enrolamento circular

0,045"-1/16"

415-116-6Q

415-116-6

6

Aço de alto carbono – Enrolamento circular

0,045"-1/16"

415-116-10Q

415-116-10

10

Aço de alto carbono – Enrolamento circular

0,045"-1/16"

415-116-15Q

415-116-15

15

Aço de alto carbono – Enrolamento circular

1/16"-5/64"

415-564-6Q

415-564-6

6

Aço de alto carbono – Enrolamento circular

1/16"-5/64"

415-564-10Q

415-564-10

10

Aço de alto carbono – Enrolamento circular

1/16"-5/64"

415-564-15Q

415-564-15

15

Aço de alto carbono – Enrolamento circular

0,078"-3/32"

415-332-6Q

415-332-6

6

Aço de alto carbono – Enrolamento plano

0,078"-3/32"

415-332-15Q

415-332-15

15

Aço de alto carbono – Enrolamento plano

Dinamize seu inventário padronizando em uma única marca com
consumíveis de solda MIG de alto desempenho. O estoque de apenas duas
novas peças Tregaskiss pode permitir que você remova toda uma marca de
consumíveis de seu inventário.

0,078"-3/32"

415-24

N/A

N/A

Retentor de revestidor QUICK LOAD*

0,030"-5/64"

415-26

N/A

N/A

Retentor de revestidor QUICK LOAD*

RECURSOS E BENEFÍCIOS

0,030"-5/64"

415-37

N/A

N/A

Retentor de revestidor QUICK LOAD**

Retentores de conduite QUICK LOAD – Necessário apenas para instalação inicial (vendido separadamente)

• Use uma linha de consumíveis em todas as suas pistolas MIG
independente da marca

*Compatível com pistolas MIG automáticas e robóticas Tregaskiss TOUGH GUN e pistolas MIG semi-automáticas com plataforma Bernard Best of the Best (BTB)
**Compatível com a maioria das pistolas MIG Tweco®

• Reduza seu inventário
• Desfrute de todos os recursos e benefícios da série de consumíveis TOUGH LOCK™

INSTALAÇÃO RÁPIDA
• Sistema de duas peças possibilita a substituição através da conexão da pistola MIG enquanto permanece conectada ao
alimentador
MANUTENÇÃO SIMPLIFICADA
• Remova os consumíveis frontal e puxe o conduite usando o arame como guia
• Fácil de instalação que simplifica a manutenção rotineira
• Sem necessidade de corte ou desperdício de arame
MAIOR SEGURANÇA
• Evita ter de subir em dispositivos ou transferir sistemas para remover a pistola MIG do alimentador de arame
• Torque o conduite em uma área segura na célula robotica durante as paradas rotineiras na produção
COMPATIBILIDADE
• Disponível em comprimentos de até 15 pés para aplicações robóticas
• Disponível para pistolas MIG resfriadas a ar e água automáticas e robóticas TOUGH GUN*
• Compatível com nova tecnologia AutoLength™ (consulte a página 20 para obter mais informações)
*Não recomendado para pistolas equipadas com freio de arame; não compatível com pistola MIG resfriada a água robótica TOUGH GUN de 600 amperes.

LINK RÁPIDO DO SITE:
Tregaskiss.com/QUICKLOAD
Retentor
Consulte a ficha de especificações (SPEC TRG-QLL) de pinos AutoLength e revestidores QUICK LOAD na
página Tregaskiss.com/spec para obter uma lista completa de números de peças.

CONDUITES

CONVENCIONAIS

REVESTIDOR
QUICK LOAD

Os conduites convencionais
Tregaskiss™ para as pistolas MIG
são feitos de fio de alto carbono
para uma alimentação suave do
arame e estão disponíveis em
comprimentos de até 25 pés
(7,6 metros) e para diversos
diametros de arame. Os conduites
são rosqueados na parte traseira
da pistola sem a necessidade do
use de parafusos.

• Disponível para pistolas no estilo Bernard™, Binzel®, Lincoln® e Tweco®
Consulte a ficha de especificações de
revestidores convencionais (SPEC TRG-CVL)
Tregaskiss na página Tregaskiss.com/spec
para obter uma lista completa de números
de peças.

LINK RÁPIDO DO SITE:
Tregaskiss.com/Conversion
Consulte a ficha de especificações (SPEC TRG-TLC) de consumíveis e série de conversão TOUGH LOCK na página Tregaskiss.com/spec para obter uma
lista completa de números de peças.
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SISTEMA AUTOLENGTH PARA CONDUITE QUICK LOAD

NOVA TECNOLOGIA!
O conduite QUICK LOAD™ com sistema AutoLength™ foi desenvolvido para minimizar o tempo de parada, problemas
de alimentação e qualidade normalmente associados ao comprimento mais curto de conduite. Esse novo sistema foi
desenvolvido especificamente para uso com revestidores QUICK LOAD.
Conduites curtos normalmente são a causa de uma alimentação de arame inadequada. Um conduite curto não
consegue se assentar corretamente no porta bicos, resultando muitas vezes em um "ninho" de arame
de solda ou em falha ou desgaste prematuro dos bicos de contato.

NÚMEROS DE PEÇA DE PINOS AUTOLENGTH PARA APLICAÇÕES ROBÓTICAS

0,030"-0,045"

0,052"-3/32"

214
214-40
214-12
214-1
214-20
214-30
214-17
214-41
214-39
214
214-40
214-12
214-1
214-20
214-30
214-17
214-41
214-39

• Obtenha materiais de produto, documentação técnica e informações de solução de problemas
• Acesse informações de solicitação de modelo CAD on-line

A Tregaskiss.com é sempre a fonte mais confiável para materiais de suporte precisos e atualizados, incluindo:
• Manuais e guias técnicos
• Fichas de especificações e folhetos técnicos
• Guias de instruções e vídeos
• Atualizações de produto
• Informações de solução de problemas
• Dicas de operação recomendadas
NOVIDADE! CONHEÇA AS REDES SOCIAIS DA TREGASKISS

Conheça nosso canal do YouTube em YouTube.com/TregaskissWelds, encontre-nos no Facebook em
Facebook.com/TregaskissWelds, siga-nos no LinkedIn em Linkedin.com/company/Tregaskiss e junte-se
à nossa comunidade on-line hoje mesmo!
AMPERAGE (BOLETIM DE NOT¸CIAS VIRTUAL EM CONJUNTO
COM BERNARD)

PINO
INTERCAMBIÁVEL COM PINO
AUTOLENGTH DE ALIMENTAÇÃO SEANDARD
214-80
214-840
214-812
214-81
425-820
214-830
214-817
214-841
214-839
214-90
214-940
214-912
214-91
425-920
241-930
241-917
214-941
214-939

• Localize o distribuidor Tregaskiss autorizado mais próximo

RECURSOS DE SUPORTE TÉCNICO

PROJETADO ESPECIFICAMENTE PARA USO COM CONDUITES QUICK LOAD
• Exige menos da metade do tempo e esforço para substituição comparados a conduites convencionais (consulte
a página 18 para obter mais informações)
• Como o conduite é substituido pela parte frontal não há necessidade de corte ou desperdicio de arame!

Tweco® #4
Lincoln® (curto)
Tweco #5
Miller® (robótico curto)
Euro
Panasonic® (curto)
Fronius® (estilo da América do Norte)
Fronius®
OTC Daihen®(bujão direto)
Tweco #4
Lincoln® (curto)
Tweco #5
Miller® (robótico curto)
Euro
Panasonic® (curto)
Fronius® (estilo da América do Norte)
Fronius®
OTC Daihen® (bujão direto)

Para acesso imediato às informações mais atualizadas, visite-nos on-line.

Acesse BernardWelds.com para informações de produto de soldagem MIG semi-automática e outros
recursos de soldagem semi-automáticos úteis

MAIOR PRODUTIVIDADE
• Reduz os problemas causados por um comprimento curto do conduite
• Diminui o burn-backs causadas pelo desalinhamento entre o conduite e o bico de contato
• Melhora a capacidade de alimentação do arame ao aprimorar o alinhamento do arame com o bico de contato

MARCA DE ALIMENTADOR

TREGASKISS.COM

BERNARDWELDS.COM

COMO FUNCIONA
• Instalado dentro do pino de alimentação, esse módulo carregado por mola aplica pressão
frontal constante no conduite, mantendo-o instalado apropriadamente no porta bico
• Permite uma tolerância de até uma polegada a menor no conduite
• Acomoda o movimento do conduite durante a soldagem

DIAMETRO DO
ARAME

RECURSOS ADICIONAIS

Essa publicação eletrônica conta com inúmeras informações de gestão de negócios e soldagem, além de
conteúdo divertido, curiosidades interativas, concursos e muito mais. Registre-se para sua assinatura
GRÁTIS em Tregaskiss.com/Amperage hoje mesmo!

Assista à demonstração desse
produto na página
YouTube.com/TregaskissWelds

NOT¸CIAS DE PRODUTOS TECH CONNECTION

Sua conexão com melhorias valiosas de produtos da Tregaskiss e informações de novos produtos são
publicadas on-line em Tregaskiss.com/TechConnection
CONFIGURADORES ON-LINE DE PISTOLA MIG ROBŁTICA

Desenvolva sua própria pistola robótica TOUGH GUN™ on-line hoje mesmo na Tregaskiss.com/ConfigureMyGun
DÐVIDAS?

Envie-nos um e-mail em info@tregaskiss.com

LINK RÁPIDO DO SITE:
Tregaskiss.com/AutoLength
Consulte a ficha de especificações (SPEC TRG-QLL) de pinos AutoLength e revestidores QUICK LOAD na
página Tregaskiss.com/spec para obter uma lista completa de números de peças.

20

Motoman® é uma marca registrada da YASKAWA™ Company. FANUC™ é uma marca registrada da FANUC. Robotics America Inc. ABB™ é uma marca registrada da ABB. KUKA™ é uma marca registrada
da KUKA AG. OTC Daihen™ é uma marca registrada da Daihen Corporation. Panasonic™ é uma marca registrada da Panasonic Welding Systems Co. Ltd. Tweco® é uma marca registrada da Victor
Technologies International, Inc. Lincoln® é uma marca registrada da The Lincoln Electric Company. Binzel® é uma marca registrada da Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG, Alemanha.
COMAU® é uma marca registrada da Fiat Chrysler Automobiles Group. L-Tec® é uma marca registrada da ESAB Inc. Fronius® é uma marca registrada da Fronius International GmbH. Amphenol® é uma
marca registrada da Amphenol Corporation. Burndy® é uma marca registrada da Hubbell Incorporated. Miller® é uma marca registrada da Miller Electric Mfg. Co.
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A Tregaskiss é uma indústria lider no desenvolvimento e
fabricação de pistolas MIG robóticas, periféricos
e consumíveis de soldagem de qualidade para instalações
de produção de alto volume. Visão, compromisso
e colaboração são essenciais para o sucesso que
a Tregaskiss que desfrutou com sua linha de produtos de
soldagem MIG resistente, incluindo pistolas MIG robóticas
e periféricos TOUGH GUN™, consumíveis TOUGH LOCK™,
conduites QUICK LOAD™ e anti-respingo TOUGH GARD™.
Desenvolvidos sob medida tendo em mente a precisão e a
durabilidade em mente, os produtos Tregaskiss™ são os
mais RESISTENTES disponíveis.

Através da solidez de seus profissionais e sua dedicação
com o mais alto nível de produtos e serviço, a Tregaskiss
busca continuar como a escolha número 1 dos clientes.

Sujeito a mudanças - As informações apresentadas neste catálogo são precisas de acordo com
nosso melhor conhecimento no momento da impressão. Acesse Tregaskiss.com para obter as
informações mais atualizadas.

Distribuído por:

1-855-MIGWELD (644-9353) EUA e Canadá
+1-519-737-3030 Internacional
w w w . t r e g a s k i s s . c o m

05/15 B300-P

Tregaskiss™, TOUGH GUN ™, TOUGH LOCK ™, QUICK LOAD™ e outros nomes são marcas registradas
da Tregaskiss, uma divisão da ITW Canada Inc.

