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FUSION 4H é a soldadora horizontal, com Controle Numérico, para a soldagem de perfis de 
PVC totalmente digital. Realizado em duas dimensões, o modelo de 4 cabeças permite realizar 
quadros por meio da soldagem simultânea ou selecionável dos quatro ângulos a 90°. 
Predisposta com carga e descarga manual, FUSION 4H prevê também a possibilidade de 
descarregar o produto acabado em modo automático. Concebida para responder, no melhor 
dos modos, aos princípios de ergonomia e segurança, os indicadores luminosos e os 
movimentos das cabeças de soldagem tornam o diálogo, entre o operador e a máquina, 
simples e intuitivo: quer na fase de carregamento dos perfis quer nas fases seguintes de 
aquecimento e soldagem, as luzes previstas nas cabeças indicam claramente o perfil a 
posicionar e, quando previsto, o par de cabeças aproxima-se do operador para possibilitar o 
correto e fácil posicionamento da peça. Todas as variáveis do ciclo (tempos, velocidades, etc.) 
são programáveis e podem ser inseridas automaticamente na máquina. Entre as 
peculiaridades de FUSION 4H, bem como objeto de patente de invenção, a possibilidade de 
gerir a dimensão da costura de soldagem, que pode ser regulada, através de programa, em 
um range que parte de um mínimo de 0,2 mm. até chegar a um máximo de 2 mm. 
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A solução inovadora aplicada por Emmegi 
nas soldadoras para o PVC é realizada 
mediante um Sistema com regulação 
digital que garante “a movimentação” dos 
extrudados mediante ciclos de velocidade 
programáveis, cuja variação pode ser 
realizada por meio do sistema de controle. 
Este sistema já possui, em seu interior, a 
capacidade de realizar e controlar os 
posicionamentos intermediários e finais, 
tornando possível qualquer flexibilidade no 
interior do ciclo de soldagem, através da 
programação de diferentes ciclos para 
diferentes extrudados ou para diferentes 
objetivos finais (dimensão da costura de 
soldagem). Sendo um sistema “controlado 
e absoluto”, garante também o sincronismo 
dos movimentos nas fases do ciclo e com 
a variação das condições mecânicas ou 
ambientais dos dispositivos. 

 Um cuidado especial foi dedicado 
aos aspectos ergonômicos da 
máquina: o inovador look da  
máquina nasce como síntese dos 
objetivos de proteção, acessibilidade 
e “diálogo homem-máquina”. A ação 
dos elementos, durante o ciclo, 
guiam e sinalizam ao operador a 
seqüência das diferentes fases, 
realizando assim um feeling não 
somente emotivo mas também 
prático. 

 A escolha de interconexão entre a 
unidade central e as cabeças de 
soldagem tem por base o uso de 
BUS de campo. Esta solução 
permitiu realizar, à distância, 
funções de controle e supervisão 
diretamente sobre os grupos 
operadores realizando, 
simultaneamente, uma instalação 
elétrica estruturada extremamente 
simples e acessível, que garante 
um acesso rápido e intuitivo para a 
manutenção, com uma eficiente 
rede de comunicação entre os 
distintos componentes mecânicos, 
pneumáticos e eletrônicos da 
máquina. 

 A soldadora FUSION permite a 
gestão automática, através de 
programa, da dimensão da 
costura de soldagem (de 0,2 a 2 
mm.) mediante um Sistema com 
regulação digital que controla o 
ciclo de soldagem. O sistema 
digital garante simultaneamente a 
consecução da dimensão final do 
quadro e da costura de 
soldagem. 
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DIMENSÕES 

Dimensão máxima do quadro (mm.) 
3.500 x 2.500 
2.500 x 2.500 
2.500 x 1.600 

Dimensão mínima do quadro 320 x 350 
Dimensão mínima do quadro com descarga automática (mm.) 400 x 350 
VELOCIDADE DE POSICIONAMENTO 
EIXO X (m/min.) 80 
EIXO Y (m/min.) 40 
CAMPO DE USINAGEM 

Dimensão do perfil (mm.) 
H máx 200 
H mín 50 

B máx 150 
Descarga automática do quadro 
Dimensão da costura de soldagem (mm.) 2
Costura de soldagem variável eletronicamente (mm.) 0,2 ~ 2 (opcional) 
FUNCIONALIDADE DA MÁQUINA 
Controle da temperatura do fogareiro (°C) 200 ~ 300 
Controle da temperatura dos limitadores da costura (°C) Hasta 70 (opcional) 
SEGURANÇAS E PROTEÇÕES 
Proteção perimetral da soldadora 
Proteção perimetral da soldadora com descarga em linha 
Proteção das cabeças e sinalizador luminoso 
UNIDADE DE COMANDO E CONTROLE 
Armário elétrico ventilado 
Painel pneumático 
CNC-PC com processador Intel® 
Display gráfico a cores LCD-TFT de 15" 
Teclado 
C.F. 1 Gbyte 
Portas USB 1
Ficha de rede RJ45 


