
 
 
   
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Relação custo-benefício e fácil utilização:  

o futuro para o corte de definição fina! 

Máquina de corte de fibra laser 500W 

 

 

 

 



 
 
   
 

  

 CLAYA V-1325 é um equipamento de corte económico em fibra 

laser. Com vantagens como baixo custo, fácil manutenção e alta 

eficiência, é mais competitivo que as máquinas a laser CO2. 

CLAYA V-1325 é bastante utilizada para cortar aço carbono, aço 

de silicone, aço inoxidável, ligas de alumínio, ligas de titânio, 

placas galvanizadas e outras chapas de metal. 

1. Gerador a laser especializada de alta frequência 

1. Taxa de conversão acima dos 30% (potência elétrica – luz), 

consumo de energia extremamente baixo. 

2. Não necessita de consumo de gás extra. 

3. Design redundante e semicondutor modular, sem lentes 

óticas na cavidade de ressonância, sem tempo de arranque; 

elevada estabilidade sem necessidade de ajuste e manutenção. 

4. Comprimento da onda de 1070nm, comprimento da onde com 

1/10 de CO2; boa qualidade de saída do laser, densidade de alta 

potência, excelente capacidade de corte. 

5. Lentes de proteção no interior da cabeça de corte, com 

refletor de consumo baixo, lentes de foco e outros consumíveis 

valiosos. 

6. Tamanho reduzido, baixo peso e área de cobertura pequena. 

 

2. Eixo Z de alta precisão com controlo de altura 

Dispositivo com sensor que permite estabilizar a função do eixo 

Z e manter o controlo do sistema, prevenindo a placa irregular 

de afetar a qualidade do corte. Por esta razão a máquina de 

corte com fibra a laser tem uma grande taxa de produtos com 

bom acabamento. 

3. Máquina com elevada estabilidade 

A viga transversal e coluna vertical são tratadas pelo processo 

de envelhecimento térmico para eliminar o esforço da soldadura 

(dimensão do forno: 3m x 4m x 9m). 

4. Sistema ótico com função de pré-visualização 

Sistema ótico com estrutura totalmente selada, com funções de 

foco e pré-visualização. 

5. Design para cargas pesadas 

Equipado com sistema de refrigeração por água de último 

modelo, que funciona sem ruído. A alta precisão de ajuste de 

temperatura garante fiabilidade e trabalho contínuo. 

6. Indicador de luz vermelha 

A luz vermelha ajuda os utilizadores a calibrar a posição da 

cabeça do laser. 

 Parâmetros Técnicos 

Modelo LEGEND III 

Voltagem/Frequência 380V/220V,  50 Hz/60Hz 

Área efetiva de corte 1300x2500 

Potência de saída do laser 500W * 

Precisão no 
posicionamento X/Y 

 

0.06 mm/m 

Repetibilidade X/Y +0.06 mm 

Aceleração 1-2000 

Motor Servo Motor 

Velocidade máxima 20m/min 

Peso 1500 Kg 

Peso total 2350 Kg 

Sistema CNC Controlador IDMLASER 

 
 
 
Transporte 

Tamanho da máquina laser 
4600x2280x1700 
Tamanho do recipiente 
pequeno 6000x2300x2300 
Sugestão: necessário o reforço 
20’FCL no interior do contentor 
para o transporte. 

* outras potências disponíveis: 750W e 1250W. 

 

 Laser CO2 Fibra laser 
Eficiência do corte 1 tempo 2 tempos 

Taxa de conversão 
(entre a potência e 
a luz) 

 

1 tempo 
 

3 tempos 

Custo de 
funcionamento 

100% 20% 

 
Custo de 
manutenção 

1. é necessário gás 
2. as lentes óticas 
exigem manutenção 
frequente 

1. não é necessário 
gás extra 
2. não são 
necessários ajuste 
nas lentes óticas 

 

 

 

 

 

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 

 


