
 

 
 
   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para corte de chapas de maior espessura! 

Máquina com Mesa de corte Plasma CNC Económica  

Compatível com MAXPRO 200 

 



 

 
 
   
 

  

  Vantagens Técnicas 

Compatível com todas as principais marcas de plasma; 

Melhoria na qualidade de corte THC e reposição da peça; 

Maior velocidade de corte, melhorando a sua capacidade; 

Controlador de eixo duplo que permite uma utilização 
simples das operações da máquina; 

Uma máquina capaz de fazer todos os requisitos de corte 
da maioria das indústrias. 

 

 Parâmetros Técnicos 

Modelo LEGEND III 

Voltagem 110/220 V 

Frequência 60/50 Hz 

Potência 1000 W 
 

Área efetiva de corte 
1500x3000: eixo-X: 1500 mm 
                      eixo-Y: 3000 mm 

Velocidade de corte 0-8000 mm/min 
 

Espessura de corte 
2-25mm (dependendo também 
da potência do plasma) 

Tamanho da máquina 
(LxCxA) 

 

2200x3800x1300 mm 

Modo de corte Plasma 

Alcance do eixo Z Máximo de 100 mm 

Corrente máxima de 
corte pela potência 
do plasma 

 
Não vai além dos 200 A  

Diâmetro da tocha 
plasma 

Configuração Standard de 
35mm/36mm/44.2mm  

Modo de trabalho do 
plasma 

 

Ignição sem contacto 

 

Materiais 
processados 

Aço carbono, aço inoxidável, 
cobre, níquel e titânio 

Guia longitudinal Binário 
 

Modo do THC 
Voltagem Arc automática com 
sensor THC 

Controlador Display LCD 7” 

 

 THC de alta potência para suportar o 

peso da tocha plasma 

O THC de alta-potência permite 

à Legend III cortar chapas de 

aço até 25mm de espessura, 

oferecendo uma solução de 

corte mais eficiente e de melhor 

qualidade.           

 Design atualizado da mesa que torna o 

processo de corte mais fácil 

 

A Legend III pode suportar a 

chapa de aço por mais pesada 

que seja. Uma vez que a mesa 

de corte é mais alta que a guia 

longitudinal, é muito 

conveniente para o carregar e 

descarregar a chapa de aço. 

 Legend III – a primeira escolha para o 

corte de chapas de maior espessura! 

Os avanços técnicos e as capacidades de corte da Legend III 

não podem ser comparados às outras máquinas do mercado 
atual. A simples operação independente de PC torna a 
máquina extremamente “user friendly”, juntando à sua 
adaptabilidade ao plasma universal. 

A opção de alta amperagem por parte de fontes de plasma 
de alta potência, como MAXPRO 200, aumentou as 
capacidades da máquina. As vantagens técnicas 
implementaram a garantia de uma melhor qualidade de 
corte, pouca manutenção e maior produtividade. 
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