
 
 
 
   
 

    

 

 

Parâmetros Técnicos 

Modelo IDMTM Claya Série I – YAG 500 

Área efetiva de corte 1300mm x 2500mm 
Espessura do corte 0.2mm – 6mm 
 

Materiais que corta 
Aço carbono, aço inoxidável, cobre, 
alumínio, titânio 

Potência máxima de saída de 
laser 

 

500 W 

Comprimento de onda do laser 1064nm 
Frequência do pulsado 1 – 300 Hz 
Corte 0.15mm 
Número de fases 3 
  

Alimentação elétrica 
380V–50Hz–100A ou outro 
fornecimento industrial 

Potência do chiller 5 HP 
Precisão < 0.05mm 
Repetibilidade < 0.03mm 
Velocidade máxima em 
movimento 

 

5000mm/min 

Velocidade máxima de corte 2000mm/min 
Peso (mesa+suporte+chiller) 3000Kg 

 

Máquinas YAG 500 

de Corte CNC a Laser  

Preço de Plasma, Qualidade de Laser! 

 

 
 Aço inoxidável 

Aço inoxidável 

Cobre 

Alumínio 



 
 
 
   
 

    

 

 

 

 Especializada para corte de chapa 

Preço de Plasma, Qualidade de Laser! 

 

 Vantagens 
 

 Alta precisão no corte - excelente 

estabilidade; 

 Alta qualidade na vanguarda; 

 Corte de formato grande e adequado para 

corte de outros materiais; 

 Alta relação preço-desempenho; 

 Baixo custo de operação; 

 Maior velocidade e eficiência de corte; 

 Baixo custo de manutenção. 

Descrição 

IDMTM YAG 500 é uma Máquina de corte 

Cantilever que utiliza a tecnologia 

comprovada de laser e um sistema ótico de 

cristal. A potência laser é de 500W no 

máximo. Todo o sistema ótico está 

localizado no cantilever e é refrigerado a 

água. O comprimento de onda a laser é de 

1064nm. 

A sua estrutura é rígida; o aço é tratado por 

uma camada primária de anti-corrosão e 

depois pintado. Possui um sistema de 

aspiração de fumos incorporado, evitando a 

poluição do ar, e possui também duas 

gavetas para facititar a remoção dos 

materiais processados. 

O movimento nos eixos X e Y está 

assegurado pela alta precisão e alta 

qualidade dos trilhos de guia. Por isso, pode 

mover-se a 5000mm/s e cortar a 

2000mm/min com uma precisão inferior a 

0.05mm. A área efetiva de corte é de 

1300x2500mm. A altura entre a tocha a 

laser e  a chapa a cortar é ajustada 

automaticamente.  

Pode cortar aço carbono, aço inoxidável, 

cobre, titânio e chapas de alumínio de 0.2 

a 6mm. Pode ser também utilizada para 

gravação e marcação. Todos os sistemas 

são controlados por um computador 

potente auxiliado por software profissional. 

A máquina está pronta para ser utilizada 

com o fornecimento de energia laser, o 

quadro de comando e o chiller. O quadro de 

comando e os controladores de movimento 

da SteelTailorTM YAG 500, a potência  do 

laser e o sitema de refrigeração. 

Note-se que o tamanho de corte e a energia 

podem ser personalizados de acordo com 

as necessidades do utilizador. 
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 Inovação 

 o sistema ótico do laser é muito estável no 

cantiliever resultante dos movimentos 

suaves da máquina; 
 

 à distância da mesa de corte, a máquina 

pode cortar ou gravar diretamente sobre 

um objeto de metal maior 


