
 
 
   
 

  

 

32M de Memória – Comporta Nesting 

Fácil Operação 

Software gratuito de corte! 

Teste 72h antes do envio! 

Serviço Profissional ao Cliente, 24h/7dias! 

 

Distribuído por: 
 

SCH Helvética, LDA 
Barreiro 
www.sch.pt 

Potência de entrada 180W 

Peso total da máquina 70.5Kg 

Espessura do corte 
(Oxicorte) 

5-150 mm 

Alcance efetivo de corte X: 1200mm, Y: 2000mm, Z: 
automático 

Modos de corte Oxicorte ou plasma 

Gás para queima Oxigénio 

Pressão de gás para queima Máx: 1.5 Mpa 

Velocidade de corte 0-6000mm/min (Oxicorte e Plasma) 

Voltagem 220AC / 110AC, 60-50Hz 

Controle de altura da tocha Automático 

Software de corte FastCAM ou MTC 

 

 



 
 
   
 

  

       

 

 

Manutenção mais fácil 

Verificações e manutenções do 

controlador podem ser feitas de 

forma simples, bastando 

remover a cobertura superior. 

Botão Habilitar/ 

desabilitar motor 
Máquina Portátil de Corte CNC SteelTailorTM 

SteelTailor POWER é um novo modelo da família SteelTailor 

de máquinas portáteis de corte CNC. É uma inovadora 

versão da máquina portátil de corte CNC. Em 10 anos de 

experiência com estas máquinas, esta nova versão 

incorporou várias características para melhor suprir as suas 

necessidades. 

 

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

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

2831-904 Barreiro                Apartado 5144    Email: sch@sch.pt 

 

Essa característica permite que o 

utilizador habilite ou desabilite os 

motores enquanto a máquina 

está ligada, garantindo a sua 

segurança. 

Controlador CNC de Alta Potência 

O modelo SteelTailor POWER incorpora uma versão 

completamente nova do controlador CNC com várias 

características recentes: 

 32M de memória para utilização dos programas; 

 Fim de curso e restauração em caso de queda de 

energia; 

 Retorno à posição de referência; 

 Compensação de ranhura; 

 Giro; 

 Imagem invertida. 
 

Estabilidade Avançada e maior Área de Corte 

O modo de deslocamento do eixo-X foi optimizado para a 

SteelTailor Power. A introdução de um trilho condutor no 

eixo-X da máquina proporciona um movimento mais 

estável do eixo transversal e evita que o cabeçote de corte 

desnivele. 

 

 

 

Comporta Nesting Extremamente Portátil 

 


