
 
 
 
   
 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Modelo POWER II 

Voltagem 90-260V (voltagem universal) 

Frequência 60/50 Hz 
Potência 200W 
Ecrã de exibição LCD 7” a cores (controlo remoto opcional) 
 

Gama efetiva de corte 
X-Axis: 1200mm   Y-Axis: 2000mm 
(algumas especificações podem ser personalizadas) 

Velocidade máxima 0-6000mm/min 
 

Velocidade de corte 
Chama: 0-600mm/min 

Plasma: 0-600mm/min 
Repetibilidade 0.2mm 
 

Espessura de corte 
Chama: 5-150mm   
Plasma: depende do tipo de plasma 

Peso total da máquina 85Kg (Modelo: 1200x2000mm) 
Modo de corte Chama/plasma 
 

THC 
Tensão do arco e capacidade de controlo por sensor 

para chama e plasma 
 
Software de corte 

IBE cncCUT Versão básica 
FastCAM Versão Standard (Opcional) 
MTC Versão Básica (Opcional) 

Máquinas Portáteis de Corte CNC 

As mais originais 

Atualizada! 

 Detetor magnético de 

110V ou 220V; 

 Chama otimizada; 

 Componentes de melhor 

qualidade; 

 Garantia mais longa. 

Configuração Standard 

 Deteção automática THC  

de chama/plasma; 

 Software de nidificação 

básico gratuito. 

 

Parâmetros da POWER II 

 

 

 



 
 
 
   
 

  

 
 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Maior área de corte Faixa de tensão 90~260 

A série POWER é a versão mais clássica das máquinas 

portáteis de corte CNC. Fornece desde as pequenas e 

médias oficinas de fabricação de metal globais com as 

soluções mais económicas de corte CNC. Após 6 anos do 

seu lançamento, a série POWER continua a ser a mais 

vendida entre os CNC. Existem cerca de 2000 máquinas a 

funcionar por todo o mundo. A POWER II foi desenvolvida 

através da compreensão dos comentários e solicitações dos 

utilizadores. A POWER II é mais acessível, mais confiável e 

mais durável. Consulte o seu distribuidor local para mais 

informações. 

 

1. O tubo de gás é colocado 

fora da viga, tornando o 
manuseamento fácil. Estrutura 
de suporte prático para o cabo 
de plasma. 

Série POWER II - Máquina Portátil de Corte CNC 

Característica de corte oxi-combustível 

atualizada 

2. O oxigénio pré-aquecido 

é controlado pelo CNC. 

Operação fácil e corte 

repetido sem interrupções. 

Estabilidade avançada 

O modo de avanço do eixo é otimizado. A introdução de 

trilho guia no eixo da máquina permite um movimento mais 

estável da travessa e evita inclinação da cabeça de corte. 

Fácil manutenção Poderoso 

controlador CNC 

   

Check-up e manutenção 

do controlador pode ser 

feita facilmente, 

removendo apenas a 

tampa superior. 

 

 Pausa e restauração do 

corte de energia; 

 Retorno para o ponto de 

referência; 

 Rotativo; 

 Imagem em espelho. 

 

Suporte de nidificação Portabilidade 

 

 
Adaptável a todo o 

fornecimento de energia 

civil a nível mundial. 

Área máx. de corte 
1.56M x 15.00M 
(5.12’ x 49.21’) 

Componente eletrónica com melhor qualidade e 

garantia mais longa 

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