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Junte-se a nós no futuro da radioscopia industrial e tomografia 

com os nossos novos sistemas.



VERSATILIDADE E 
VIABILIDADE NA 

INSPEÇÃO DE 
COMPONENTES

Imagem adquirida em radioscopia.

XE-LHE
ELEVA O STANDARD DAS 
MÁQUINAS DE RAIOS X 

INDUSTRIAIS



VERSATILIDADE
XE-L HE combina as características de vários sistemas permitindo a 
inspeção duma amplia gama de objetos de diferentes tamanhos.

ENERGIA
Capacidade de penetração em componentes complexos, de grande 
tamanho, muito grossos e heterogéneos.

PRECISÃO
Capacidade para realizar analises de alta resolução em componentes 
pequenos ou com detalhes de poucos micras.

VIABILIDADE
O desenho robusto da cabine e os seus componentes mecânicos e os 
controles e provas de qualidade precisos durante a faze de produção 
garantem a máxima viabilidade.

SISTEMA DE CONTROLO E MANIPULAÇÃO
O sistema de posicionamento de 7 eixos utiliza motores sem escovas 
com encoders absolutos multi volta que permitem utilizar o 
equipamento sem fazer rezet depois de desligar a máquina.

EQUILIBRIO PERFEITO  ENTRE 
VERSATILIDADE E VIABILIDADE

XE-L HEXE-L HE
NOVOS EQUIPAMENTOS 
PARA RADIOCOPIA E 
TOMOGRAFIA

PENETRAÇÃO
Até 60 mm de FE (ou 230 mm de AI)

VOLUME INSPECIONAVEL
Ø 700 mm x H 1200 mm

RESOLUÇÃO
Até 15 μm

CAPACIDADE DE PESO 
QUE SE PODE CARREGAR
500kg

EQUIPADO COM 

} Fonte minifoco 450 kV ou 320 kV.
} Fonte de microfoco adicional 150 kV.
} Painel plano até 16”.
} Sensor linear adicional de até 614

mm de largura.



PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
} Flexibilidade
} Modularidade
} Alta qualidade de imagem
} Controlo e manipulador avançado
} Muito boa acessibilidade para carregar e inspecionar

componentes facilmente
} Software de controlo facilmente programável com

ecrã tátil
} Software de processamento de imagens standard

com monitor dedicado
} Baixa manutenção
} Segurança do operador
} Amplia zona de inspeção
} Interconexão com os sistemas de informação da

empresa

CARGA FÁCIL
Uma porta de correr em forma de “L” invertido permite 
que os objetos se carreguem na parte superior quando 
seja necessário.

FÁCIL DE USAR
Software desenhado para ser simples e intuitivo.Os 
joysticks analógicos permitem o controlo da velocidade 
manual de cada eixo, o que permite ao operador 
realizar posicionamentos precisos ou movimentos 
rápidos segundo seja necessário.

FILTROS
O processamento de imagens com filtros permite a 
visualização de dados não visíveis nos monitores e não 
percetíveis a olho nu. Isto permite a melhora 
automática da informação contida na imagem digital 
obtida.

A SOLUÇÃO 
INOVADORA 
NO CAMPO DAS 
PROVAS INDUSTRIAIS 
DE RAIOX X

O desenho modular permite acrescentar 
posteriormente á configuração inicial.

TOMOGRAFIA
O software VG Studios, o software de reconstrução 
3D e analises tomográfico mais avançado disponível 
no mercado, pode-se instalar por pedido. 
Dependendo dos requisitos, há disponíveis paquetes 
que incluem diferentes módulos:

} Analises de porosidade/inclusões
} Analises de espessura de parede
} Medida de coordenadas
} Comparação real/nominal

ANALISES RAPIDAS
A função Quick Scan produz uma primeira imagem 
tridimensional em apenas 20 segundos (utilizando 
modelos de sensores específicos)

QUALIDADE DE IMAGEM 
MELHORADA
A já alta qualidade de imagem, obtida mediante o 
uso de um painel digital e filtros de software 
patenteados, pode-se melhorar ainda mais com a 
instalação dum sensor linear opcional. Isto melhora 
a qualidade das reconstruções tomográficas ao 
reduzir os artefactos e aumentar a área de 
exploração máxima.

VISTA LARGA X
Amplia o campo de visão até 16” incluindo um 
sensor de 8”.

ENFOQUE DE DISPERSÃO X
Elimina a interferência de radiação difusa e dispersa 
melhorando a resolução, a homogeneidade e o 
contraste na imagem de raios X.
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Vista frontal Vista lateral
Medidas em mm

VERSÃO 320kV 450kV
CABINE BLINDADA

Dimensões (Larg. x Pr. x Alt.) Ver desenho

Área de instalação 4000 x 4500 mm

Peso 12000 kg 18000 kg

Portas Uma porta de correr em forma de 
“L” invertido para carga superior 

Tamanho da porta de carga 900 x 1800 mm

Console Externa, Monitor orientável

CONTROLO E MANIPULADOR

Velocidade máxima do eixo linear 12m/min

Eixo de zoom Zoom até 12x

Eixo horizontal 600 mm (+ 300 mm para carga perto da porta)

Eixo vertical 1200 mm (curso reduzido em caso de fonte 
dupla + painel + sensor linear)

Eixo de inclinação ± 30°

Eixo de rotação ± 360°

SISTEMA DE RAIOS X

MINIFOCO

Fonte de raios X 320kV 450kV

Ponto focal * d= 0,4 / D= 1,0 mm 
Potência 800/1800W

d= 0,4 / D= 1,0 mm 
Potência 700/1500W

MICROFOCO (opcional)

Fonte de raios 150kV

Ponto focal * Desde 5 μm com potência 4 W 
Até 50 μm com potência 75 W

SISTEMA DE ADQUISIÇÃO

Flat Panel* Flat Panel 16’’ / ADC 16 bit / Pixel 200μm 

Sensor linear* (opcional) Comprimentos até 614 mm / 0.2 mm Pixel Pitch

VOLUME INSPECIONAVEL

Altura máxima (Ø x H)
700 X 1200 mm (Altura reduzida em caso de 
dupla fonte + painel + sensor lienar)

Peso máximo do objeto até 500 Kg

SUBMINISTRO

Tipo / Potencia 400V 50/60Hz 3P+N+PE / 8kVa

*amplia gama disponível em função da necessidade

Vista interior da cabine



APLICAÇÕES
Para uso em múltiplos setores

} AUTOMOTRIZ
} AEROESPACIAL
} FUNDIÇÃO
} TUBERIAS
} SOLDADURA
} BORRACHA E PLÁSTICO
} ELETRÓNICA
} INVESTIGAÇÃO
} INGENHARIA INVERSA



GILARDONI S.p.A. a Socio Unico
Via Arturo Gilardoni, 1 - 23826 Mandello del Lario (LC) Italy +39 0341 705.111 
cnd@gilardoni.it     gx@gilardoni.it     www.gilardoni.it

RESEARCH LABORATORIES RECOGNIZED “HIGHLY QUALIFIED” 
WITH DECREE D.M. 9.10.1985 - L. 46/82 ART.4 - COMPANY CERTIFIED ISO 9001 ISO 13485
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EXPERIÊNCIA 
E SABER FAZER

Mais de 70 anos de experiência 
no setor dos raios X. Milhares de 
sistemas de raios X instalados em 

todo o mundo

MATERIAIS DE 
ALTA QUALIDADE

Investigação e desenvolvimento de 
soluções técnicas que garantem altas 

prestações, baixa manutenção e 
viabilidade a largo prazo.

LARGA VIDA UTIL DA 
INVERSÃO

A viabilidade, a experiencia e a 
oportunidade de que os nossos 

técnicos altamente especializados 
realizam a manutenção preventiva 

assegurando a durabilidade dos 
sistemas Gilardoni.

PORQUÊ ELIGIR 
GILARDONI?
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