
 

 

 

 

 
 

TRK SÉRIES – Posicionadores LEVES   de mesa rotatória e inclinável 90º

                 

 
 

DESCRIÇÃO  
 

  TRK 35 
Posicionador de bancada para a solda manual de peças circulares com capacidade nominal 
de 35 kgs, quando a mesa porta peça estiver em posição horizontal. A rotação da mesa é 
feita através de moto-redutor em c.c. com velocidade variável por regulador de potência e 
retroacionada eletronicamente. A mesa porta-peça é basculante de 0 a 90º com bloqueio de 
posicionamento a passo, dotada de centragem H& e de 4 cavidades para facilitar a fixação 
da peça a soldar. Todas as funções são controladas pela placa eletrônica integrada no 
painel de comando (std).de simples manuseio, completo de pedal de rotação. 

  TRK 70 
Posicionador de coluna para a solda manual / automática de peças circulares com 
capacidade nominal de 70 kgs, quando a mesa porta peça estiver em posição horizontal.  
A rotação da mesa é feita através de moto-redutor em c.c. com velocidade variável por 
regulador de potência e retroacionada eletronicamente. A mesa porta-peça é basculante de 
0 a 90º com bloqueio de posicionamento a passo, dotada de centragem H7 e de 4 
cavidades para facilitar a fixação da peça a soldar. Há 2 versões de comandos para este 
modelo: Standard e Multifunction. Suas função são integradas no painel de comando de fácil 
utilização e completo com pedal de comando de rotação. 

  TRK 150 
Posicionador de coluna para a solda manual / automática de peças circulares com 
capacidade nominal de 150 kgs, quando a mesa porta peça estiver em posição horizontal.  
A rotação da mesa é feita através de moto-redutor em c.c. com velocidade variável por 
regulador de potência e retroacionada eletronicamente. A mesa porta-peça é basculante de 
0 a 90º com bloqueio de posicionamento a passo, dotada de centragem H7 e de 4 
cavidades para facilitar a fixação da peça a soldar. Há 2 versões de comandos para este 
modelo: Standard e Multifunction. Suas função são integradas no painel de comando de fácil 
utilização e completo com pedal de comando de rotação. 

  TRK 150 C 
Posicionador de coluna com contraponta pneumática para o bloqueio para a solda manual / 
automática de peças circulares com capacidade nominal de 150 kgs, quando a mesa porta 
peça estiver em posição horizontal. A rotação da mesa é feita através de moto-redutor em 
c.c. com velocidade variável por regulador de potência e retroacionada eletronicamente.  
A mesa porta-peça é basculante de 0 a 90º com bloqueio de posicionamento a passo, 
dotada de centragem H7 e de 4 cavidades para facilitar a fixação da peça a soldar. Há 2 
versões de comandos para este modelo: Standard e Multifunction. Suas função são 
integradas no painel de comando de fácil utilização e completo com pedal de comando de 
rotação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DADOS TÉCNICOS 
   

Mod. TRK 
 

35 
 

70 
 

150 
 

150 C 

Vel.:             rpm 1,1 - 11 0,7 - 7 0,5 - 5 0,5 - 5 

 Ø placa         mm 300 300 400 400 

Capac.: ↓      Kgs 35 70 150 150 

Capac.: ←      Kgs 20 48 105 105 

Mf.               Kgm 2 5 10 10 

Mt.               Kgm 2 5 10 10 

Espaço*:        mm 
 

300x450x480* 
 

550x475x855* 
 

635x580x915* 
 

800x590x875* 

 

 

TRK 35 

CONTRAPONTA 
“LOUCA” 

INCLINAÇÃO 
MOTORIZADA - 0 a 90º 

CONTRAPONTA PNEUM. 
C/ SENSOR-PRESENÇA 

PLACA-MESA C/ FURO 
CENTRAL E CAVAS 

TRK 150 C 

 

 

TRK 70 

TRK 150 

TRK 150 C 

Consulte a ampla 
gama de acessórios 

MECOME desta série 

*h = altura no plano da mesa pos. horizontal 


