
 
 
 
   
 

  

 

A Primeira Máquina de Corte Plasma com 

do Mundo! 

 

 

 

 

 

 
Com Tecnologia SuperDefinitionTM 

BeyondX – 1530 EL 

SuperDefinitionTM é um líder na tecnologia de corte laser tipo plasma, que corta superfícies com 

um diâmetro de 1:1. Foi pela primeira vez integrado um controlador, software nesting, design 

mecânico e plasma, melhorando significativamente a qualidade e precisão de corte no mundo. 

Portanto, SuperDefinitionTM pode efetivamente fazer contornos precisos em amostras, seja em 

perfil vertical ou suave. 

 

 



 
 
 
   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ECHT fornece uma solução de corte laser tipo plasma topo de gama, para placas de aço de tamanho médio ou de 

maior espessura. Ao contrário da baixa eficiência da máquina de perfuração e o custo elevado da máquina de corte 

a laser, a ECHT utiliza a tecnologia de plasma SuperDefinitionTM, que pode poupar dinheiro, tempo e esforço nos 

seus utilizadores. BeyondX-1530 EL da ECHT trabalhou para a Lincoln e Kjellberg, oferecendo amostras de corte 

especializado para amostra. 

Vantagens: 

1. SuperDefinitionTM – a solução avançada e completa para corte de furos; 

2. Definições do padrão industrial – Utilização da tecnologia 

SuperDefinitionTM para corte de furos com diâmetro de 1:1 de espessura; 

3. Sistema de plasma Lincoln perfeitamente integrado; 

4. Poupança  -  poupe mais de 50% dos custos cortando chapas de aço de 

2-15mm. 
 

Modelo BeyondX – 1530 EL 

Voltagem 220/380V 

Frequência 60/50Hz 

Potência 3KW 

Área efetiva de corte Eixo-X: 1500mm Eixo-Y: 3000mm 

Rota do eixo-Z 210mm 

Velocidade de corte 0 ~ 8000mm/min 

Velocidade de arranque 24000mm/min 

Espessura de corte Depende do plasma 

Ângulo da fenda Diâmetro >1º 

Precisão +0.10mm / 300mm 

Repetibilidade +0.05mm 

Modo de corte Corte plasma 

Modo de trabalho do plasma  Sem contacto 
 

Materiais de corte 
Aço carbono, aço inoxidável e ligas de 
cobre, níquel e alumínio 

Modo de guia Dupla guia 

Tipo de THC Voltagem ARC com sensor THC 

Controlador Display Burny DAGGER NC 15”  

Tamanho global (LxCxA) 2350mmx4000mmx1700mm 
Nota: a velocidade de corte depende dos parâmatros de corte e fonte do plasma 

 

 

BeyondX-1530       Parâmetros Técnicos 

SCH – Sociedade de Comércio de Soldadura Helvética, Lda.  Tel: 212 077 263 

Parque Industrial da Quimiparque, Rua 22 – Nº 3   Fax: 212 077 265 

2831-904 Barreiro                Apartado 5144    Email: sch@sch.pt 

 


