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A Legend HD-Plus é uma máquina de corte plasma de alta definição. É uma 

solução de corte com uma boa relação custo-benefício, específica para chapas de 

metal 0-32mm (aço carbono, aço inoxidável e ligas de alumínio, etc). Pela 

metade do preço de uma máquina tradicional, a Legend HD-Plus traz para o 

mercado de alta definição uma opção mais económica a pensar nas pequenas e 

médias oficinas. 

 

 

 

 

 

Máquina para Acabamentos Finais 

Legend HD-Plus 
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Configurações básicas da HD-Plus A/B 

Modelo Legend HD-Plus A Legend HD-Plus A 

Estrutura Estrutura quadrada 100 x 200, com sistema operativo 

independente do suporte, reforçada em chapa de metal 

 

 

CNC 

CNC  Eckelmann 

 

PC integrado com ecrã 

touch 

CNC SteelTailor 

LCD 10.4” com ecrã a cored de 

alta definição 800 x 480, alta 

resolução e 16 milhões de 

píxeis 

AVTHC Eckelmann THC 

internamente integrado 

THC internamente integrado 

Anti-colisão Eixo Z: grampo da tocha anti-colisão de alta qualidade 

Motor e Guia Eckelmann Darc 400W Panasonic servo 400W 

Estrutura e 

engrenagem 

Engrenagem Helical, 1.25m, caixa de velocidades feita por 

encomenda 

Redutor SHIMPO Japan Redutor da marca 

Guia LM Guia linear 

Sistema de guia 

longitudinal 

Motor Eckelmann servo 

de dupla guia 

Motor servo Panasonic de dupla 

guia 

 

Unidade de transporte 

Guia linear, estrutura totalmente fechada nos movimentos 

para prevenção de sujidade, dispositivo automático de óleo 

nos eixos X/Y 

 

Potência do plasma 

Sistema de corte plasma 

sofisticado 100-200A 

(opcional) 

Fonte de potência plasma 

universal 80-200A (opcional) 

Software IBE AngelBlade CAM Pro 

Mesa de trabalho Injeção de água e controlo de sujidade 

 

 

Parâmetros Técnicos 

Fonte de alimentação Monofásica, AC 220V 50/60Hz 2Kw 

Largura efectiva de corte 1500mm 

Comprimento efectivo de corte 3000mm 

Eixo Z <100mm 

Comprimento da máquina 1700mm 

Peso total da máquina 1.5T 

Velocidade de rapidez Máximo 10.000mm/min 

Velocidade de corte Depende da potência do plasma 

Espessura de corte Recomendado: 32mm 

Precisão de posicionamento < + 0.1mm 

Repetibilidade < + 0.1mm 

Sistema da guia longitudinal Dupla guia 
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Descrição 

A Legend HD-Plus é equipada com um novo sistema CNC inteligente no CAN, que se 

caracteriza como estável e confiável. A sua forte capacidade de plasma anti-

interferência pode evitar totalmente os erros de corte. É um quipamento de resposta 

rápida e de alta precisão de repetibilidade.  

O THC incluído é altamente sensível e garante precisão de corte. O projecto físico e 

racional torna o corte eficiente e estável. Recolhe a sujidade do trilho da guia, e o 

dispositivo de lubrificação automática ajuda a melhorar a estabilidade do 

funcionamento e desempenho de manutenção. Reduz também os requisitos 

operacionais para técnicos devido à instalação integral de depuração fácil.  

A Legend HD-Plus é utilizada principalmente no corte de 0-32mm de aço carbono, aço 

inoxidável, liga de alumínio e outras chapas de metais não-ferrosos (automóveis, 

construção naval, corte de chapas e outros trabalhos de diversas indústrias). Com 

design conciso, operação eficiente e um desempenho preciso, a Legend HD-Plus 

oferece uma solução de corte de alta definição e uma relação custo-benefício para os 

utilizadores globais. 

 

Utilização fácil, poupando tempo, trabalho e material! 
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 Operação eficiente e segura: funções únicas de corte contínuo e auto 

posicionamento, que pode efectivamente reduzir o erro, e poupar tempo e 

material. Modelo de fácil utilização. 

 Módulo CAN de alta qualidade pode ser facilmente actualizado e substituído. O 

PC separado torna a manutenção mais fácil. 

 Projecto de estrutura integrada. 

 

 

 

 

Mesa de corte com injeção de 

água e recolha de pequena 

sujidade no processo de corte 

Sistema CNC: CAN com controlo 

de circuito fechado, bom anti-

interferência 

Sistema THC com dispositivo 

anti-colisão 360º para proteger 

a tocha 
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Legend HD-Plus vs outras máquina de corte plasma HD 

 Legend HD-Plus A HD (marca X) 

Preço < 50% 100% 

Espessura de corte Recomendado: 32mm 

Máximo: 50mm 

Acima dos 25mm 

Máximo. 30mm 

Modo de engrenagem Helical de alta precisão, 

motor e pino 

Motor e pino 

Eixo-X Motor de precisão com 

guias lineares 

Motor de precisão com guias 

lineares 

 

Eixo-Y 

1. Guia linear com motores 

de precisão de dupla face; 

2. Estrutura quadrada em 

aço 

1. Guia linear com motores 

de precisão de dupla face; 

2. Estrutura em alumínio. 

 

 

 

Eixo-Z 

1. THC incluído, altra 

precisão no posicionamento 

do corte e da altura de fácil 

operação; 

2. Dispositivo anti-colisão 

de 360º para protecção de 

corte  

1. Alavanca com controlo 

automático de altura 

2. Proteção de colisão e 

travamento 

Velocidade de rapidez 10.000mm/min 34.000mm/min 

Controlador Importado da Alemanha Japão 

 

 Centro de baixa gravidade, máquina de 

estrutura estável e travessa (ligada e 

emoldurada com liga de alumínio) 

garante uma dupla guia estável. 
 

 Sistema THC altamente sensível que 

garante um melhor posicionamento de 

corte, reduzindo a perda de consumíveis. 

 Alto posicionamento no motor e carril; alta 

transmissão e precisão; cobertura da 

sujidade e dispositivo automático de óleo 

instalado nos eixos de movimento X, Y e Z. 

 Estrutura operativa superior e sistema de 

plasma sofisticado e de alta qualidade que 

garantem um excelente processo de corte 

e fácil manutenção. O corte da peça pode 

ser pequeno, normal, preciso e livre de 

escória. 


