
 
 
   
 

  

 

Máquinas Portáteis de Corte CNC 

Máquina Portátil de Corte CNC tipo Pórtico 

 Portátil tipo pórtico! 

 Capacidade de corte de 3.5m 

(11.48’)! 

 Dupla guia, mais estabilidade! 

 Fácil instalação! 

 



 
 
   
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: o comprimento de corte efetivo pode ser 

ajustado de acordo com a necessidade do cliente: 

3000mm, 4000mm, 5000mm, etc; Comprimento 

Máximo: 15000mm. 

SteelTailor, perto de si! 

 Tem-se dedicado às soluções de corte e 

solda para mais de 10 anos. 

 Possui 140 parceiros de distribuição em 80 

países. 

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

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

Preciso e estável como um pórtico tradicional! Corta 

superfícies até 3.5m de largura! Fácil instalação e 

adaptação ao gosto dos utilizadores. 

Depois do sucesso do lançamento do cantilever 

portátil e  máquinas portáteis de bancada de corte 

CNC, a SteelTailor, líder mundial de em máquinas 

portáteis CNC, lançou recentemente o seu pótico 

portátil! 

Ao pórtico foi atribuído o nome de Dragon pela 

SteelTailor. O seu corte alcança os 3.5m de 

espessura. O comprimento pode ser ajustado 

conforme necesário. A precisão é tão boa quanto um 

pórtico tradicional. 

Dragon, a versão portátil tipo pórtico da SteelTailor, 

pode substituir um pórtico tradicional na gama de 

largura de corte de 3,5 metros. 

A máquina portátil de corte tipo pórtico SteelTailor 

Dragon foi concebida a pensar nos seus utilizadores 

e revendedores. O design inteligente faz com que 

seja fácil de instalar e ajustar. Os utilizadores podem 

facilmente resolver tudo, seguindo as instruções do 

manual e o vídeo de demonstração. Não é apenas 

conveniente, mas também absolutamente 

económico no custo de instalação e ajustamento! 

Fazer máquinas CNC acessíveis e fáceis de utilizar é 

a missão da SteelTailor. 

Modelo Dragon I 

Voltagem 110/120V 

Frequência 60/50Hz 

Alimentação 200W 

Exibição LCD 7” a cores 

 
Área efetiva de 

corte 

Eixo-X: 2500mm/3000mm/ 
3500mm 
Eixo-Y: Standard 3000mm 
(nota) 

Velocidade de 
corte 

0-4000mm/min 

Velocidade de 
avanço 

6000mm/min 

precisão da 
posição 

0.2mm 

Repetibilidade 0.2mm 
 

Espessura de 
corte 

Oxi-corte: 5-150mm 
Plasma: depende do plasma 

Comprimento da 
barra lateral 

3500mm/4000mm/4500mm 

 

Modo de corte 
Tipo A: Plasma 
Tipo B: Plasma/Oxi-corte 

Alcance Eixo-Z 80mm 

 
 

Software de corte 

IBE cncCUT versão Básica 
FastCAM versão Standard 
(opcional) 
MTC versão Básica 
(opcional) 

Controlo de altura 
da tocha 

Arco de voltagem 
automática THC 

Modo de avanço 
longitudinal 

Dupla guia  

 


