
 
 
   
 

  

 
 

 

 

Poupe dinheiro– substitua a maior parte das exigências de corte tradicional, 

economizando até 50% do custo! 

Máquinas Portáteis de Corte CNC 

Dragon II 

Compatível com corte 

plasma e oxi-corte 

 

Compatível com plasma 

de alta potência 

Binário 

O conector do cabo SteelTailor 

está disponível para integrar 

profundamente com plasma 

Hyperterm e Kjellberg 



 
 
   
 

  

Uma forma económica de realizar aplicações de corte CNC 

 

 

Características Compatível com a maioria dos plasmas de alta 

potência  
Dragon II é um novo modelo, poderoso o suficiente 

para substituir as máquinas tradicionais de corte 

CNC. Após 3 anos, esta nova e atualizada Dragon 

II melhorou significativamente a performance do 

corte por plasma e oxicorte THC, tornando a 

máquina durável por mais tempo.  

Com uma capacidade de equipamento com plasma 

de alta potência, a Dragon II demonstrou 

totalmente a maturidade da tecnologia de corte 

portátil por parte da  SteelTailor. Uma vez que a 

Dragon II dispõe de uma precisão de corte de 

+0.2mm no processo de pré-tratamento, merece a 

sua satisfação. 
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Dragon II vs Máquinas Tradicionais de corte CNC 

A SteelTailor realizou um I&D independente no 

detector THC, o qual pode simular parte do sinal de 

saída de tensão de plasma oferecido pelos clientes. 

Isto poderá ajudar a tornar os produtos SteelTailor 

compatíveis com os mais diversos plasmas de alta 

potência. 

Para negócios de pequena e média dimensão: 

Se o local de trabalho não possuir espaço suficiente 

ou o orçamento for limitado, o pórtico portátil da 

máquina de corte CNC Dragon II poderá ser a opção 

ideal para si! 

  
DRAGON II 

Máquina de corte 
de pórtico 
tradicional 

 
Carregamento 

Destacável, camião 
leve 

Contentor ou 
transporte de grande 
dimensão 

Instalação e 
depuração 

Fácil de executar 
pelos clientes 

Pessoal especializado 
para formação e 
instalação 

Área efetiva de 
alcance e corte 
do eixo X 

 
3500mm 

 
Acima de 4000mm 

 
Carga  

Funciona por 
plasma e oxicorte 
através de uma 
única tocha 

Várias tochas de 
corte a funcionar em 
simultâneo 

Peso 240 Kg Acima de 2000 Kg 

Modo de avanço Binário Simples ou binário 

Qualidade de 
corte (plasma) 

precisão de 
posicionamento 
repetido: +0.2mm 

depende de 
diferentes marcas 

Velocidade de 
corte (plasma) 

4000 mm/min 

Espessura de 
corte (mm) 

Depende da potência do plasma 

 

 

 

Vasta experiência de 

trabalho com mais de 

2000 sistemas de 

corte por plasma 

 

Maior espessura, melhor qualidade de corte 

 Dragon II – eixo Y: 15m 

 estrutura mecânica 
reforçada 
 

 capacidade de equipar 
com plasma de alta 
potência 

SteelTailor 03B com THC especializado – plasma e 

oxicorte THC especialmente desenhado para máquinas 

de corte portáteis. Oxicorte com sistema de ignição 

automático; melhora a performance de segurança e 

capacidade de controlar circuitos de gás. 

 

Estrutura Nesting Portátil 


