
 

 
 
   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGEND B5 II 

Mesa Económica de Corte Plasma CNC 

Uma máquina que trabalha por DUAS! 

Corta espessuras de 0.3mm a 22mm. 

 

1. Espessuras de alcance do corte: 0.3–22mm. 

 

2. Três tipos de corte: pressão de água, rolo e 

voltagem Arc com sensor THC. 

 

3. O design redondo da mesa torna o 

carregamento/descarregamento de material de 

corte mais fácil. 

1. Com uma voltagem Arc com sensor THC, 

possui uma boa performance no corte plasma. 

 

2. Distância ajustável entre o THC e a mesa de 

corte, compatível com diversas tochas. 

 

3. Suporte para tocha em aço, com boa 

durabilidade. 

 

4. Design simples, alteração simples do modo de 
corte. 

Vantagens Técnicas: Elementos-chave do LEGEND B5 II: 
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O design modular, com apenas alguns parafusos, 

permite à LEGEND B5II realizar a transferência entre 

o modo de corte de chapas finas e modo de corte de 

chapas de espessura. 

  

Para chapas finas 
Espessura de corte: 0.3mm – 5mm 

Pressão de 
água 
Evita a 
deformação 
termal, a escória 
e os fumos 
produzidos. 

Rolo 
O rolo de 
controlo da 
altura da 
tocha tem 
boa 
durabilidade. 

Para chapas mais espessas 
Espessura de corte: 2mm – 22mm 

 

THC 
Voltagem ARC automática 
com sensores THC. 
Formato em L desenhado 
para o suporte da tocha. 

Modelo LEGEND B5II 

Tensão de entrada 110/220V 

Frequência 60/50Hz 

Potência  1 kW 
 
 
 

Área efetiva de corte 

1. 1300x2500: eixo X 1300mm; eixo Y 
2500mm 
2. 1500x3000: eixo X 1500mm; eixo Y 
3000mm 

Velocidade de corte 0-8000mm/min 

Espessura de corte 0.3-22mm 

Modo de corte Plasma 

Alcance do eixo X Rolo/Pressão de água/THC 

Corrente máxima de 
corte para plasma 

 

Corrente plasma: < 120A 

Modo de trabalho do 
plasma 

 

Ignição sem contacto 

 
 

Materiais processados 
Aço carbono, aço inoxidável, ligas de 
cobre, ligas de níquel e ligas de titânio 

Guia longitudinal Motor binário 

Controlo de altura Rolo/pressão de água/THC 

Controlador LCD Display 7” 

 
 

Tamanho da máquina 

1. 1300x2500: 2000mm (largura) x 
3300mm (comprimento) x 1300 (altura) 

2. 1500x3000: 2200mm (largura) x 
3800mm (comprimento) x 1300mm 
(altura) 

Nota: a velocidade de corte deve ser ajustada de acordo com o parâmetro 

recomendado pelo sistema plasma. 

 

 LEGEND B5II - Sumário 

O seu design único traz-lhe “uma máquina com duas 
funções”. 
Tem capacidade de entrar nas indústrias AD e HVAC, 
conhecendo as requisições do cliente no corte de 
chapas de diferentes espessuras. 
A LEGEND B5II possui três modos de corte únicos, 
permitindo alcançar uma excelente performance 
aplicando o modo de rolo, refrigeração por água e 
voltagem ARC com sensor THC. Todos estes podem 
ser facilmente ajustados através da mudança da 
cabeça de corte. 

 


