Metalmecânica

SimplyCut
Excelente desempenho com
custo acessível

Metalmecânica

SimplyCut
Mesa de corte CNC
Principais vantagens e benefícios
da SimplyCut:
Deslocamento por pinhão e
cremalheira trazendo alta
aceleração com maior precisão no
corte e menos folgas, além de
motorização dupla e servo
motores.
CNC dedicado com tela colorida
sensível ao toque (Touch-Screen)
com operação extremamente
simples.
Versatilidade em cortes retos e
circulares.
Indicador LASER para auxiliar no
alinhamento das chapas.
Controle de altura plasma
automático com posição inicial e
de corte por contato ôhmico,
permitindo um aumento da vida
útil dos consumíveis plasma.
Sensor de colisão da ferramenta
de corte com engate magnético

Possui a mesa de apoio separada
da estrutura da máquina, isolando
vibrações causadas pela
carga/descarga das chapas na
estrutura da máquina. (Mesa de
apoio Opcional).
Compatível com toda a linha de
Plasma Mecanizado POWERMAX
Hypertherm (até 125 A)
Estação Oxicorte inclusa na
composição básica
Equipamento adequado a norma
NR12
Manuais em Português
Ampla rede de Assistência
técnica.
Tradição e confiabilidade da
marca WHITE MARTINS.

A White Martins traz um sistema
de corte CNC para oxicorte e
plasma com custo acessível, e
com ótimo desempenho.
Velocidade e eficiência no
processo de corte com
simplicidade de operação.

www.whitemartins.com.br

Dados Técnicos
Recurso do sistema

Especificação

Alimentação elétrica (sem Plasma)

220V (+/-5%) 1/2 Fases/60Hz/1kVA

Precisão de posicionamentomento

+/- 0,2mm

Faixa de velocidade

De 0 a 15m/min X e Y/1m/min eixo X

CNC

CNC dedidcado (não roda Windows)

Servomotores longitudionais e
transversais

Digitais com drive integrado

Tração motorizada longitudinal
dupla

Pinhão/Cremalheira

Tração motorizada transversal

Pinhão/Cremalheira

Caixas de redução planetárias
longitudinais e transversais

1,5 x 3,0m (direct drive) / 2,5 x 3,0m
e 6,0m (X1 e X2 com redutor)

Deslocamento transversal

Guias lineares duplas

Ferramentas de corte

Oxicorte = 1 / Plasma = 1 (opcional)

Sensor de colisão para
ferramenta Plasma

Eletromagnético

Sensor de altura para
ferramenta Plasma

THC digital duplo display

Vias de comunicação de dados

Porta USB

Modelo
Área útil de corte (LxC)

1
1,5 x 3,0m

2

3

2,5 x 3,0m 2,5 x 6,0m

Dimensão total (LxCxA)

2,6 x 4,3
x 1,4m

3,6 x 4,3
x 1,4m

3,6 x 7,3
x 1,4m

Peso sem cuba

360kg

420kg

620kg

®

Sistemas POWERMAX

A versatilidade dos sistemas Powermax para o seu negócio.

A família de produtos Powermax® conta com cinco sistemas mecanizados de plasma a ar altamente
portáteis e profissionais. Desenvolvidos para suportar uso pesado em ambientes industriais exigentes,
os sistemas são escolhas ideais para corte e goivagem automatizada de qualquer metal condutor de
eletricidade.

Benefícios dos sistemas Powermax

Cortam metais com rapidez e de forma
limpa.

Com bocal de arraste, torna o corte mais
fácil e preciso.

Fácil operação: Fácil de instalar, fácil de
operar e fácil de maximizar o desempenho.

Prolongam a vida útil dos consumíveis,
reduzindo os custos da operação.

Cortam e goivam qualquer metal.

Alta qualidade.

Melhor desempenho da categoria.

Máxima produtividade.
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WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE SA

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORDESTE SA

Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 Bloco 10
Del Castilho, Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20760-005

Rodovia Augusto Montenegro, Km 12
Col. Pinheiro, Belém – PA
CEP: 66820-000

Rodovia BR 101, Km 17, Bloco 3
Prazeres, Jaboatão de Guararapes – PE
CEP: 54335-000

atendimento@sac.whitemartins.com.br

Central de Relacionamento

0800 709 9000
www.whitemartins.com.br

