
 
 
   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vantagens Técnicas 

Portátil, Acessível e Poderosa! 

Adaptável para corte plasma e oxicorte com um conjunto de chaves Allen e 24 parafusos, 

a montagem é feita em 1 hora 

INSTALAÇÃO 

EM 1 HORA 
 

 Sistema de barras deslizantes com precisão dupla 

montada em ambos os lados; aumenta a estabilidade 

da máquina, reduzindo a vibração; 
 

 Construída com componentes de garantia da 

SteelTailor e peças práticas e fáceis de montar; 
 

 Design que permite fácil instalação. 

 



 
 
   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart III 

Mesa de Corte Portátil CNC 

Corte por plasma ou oxicorte. A SMART III pode ir além das suas 

expetativas. É o terceiro produto na série de mesas de corte 

portáteis. 

A SMART III combina a portabilidade da SMART I e a estabilidade 

da SMART II. A utilização de componentes standard reduziu o tempo 

de instalação da máquina. 

Só precisa de um conjunto de chaves Allen e 24 parafusos para 

montar a SMART III em qualquer sítio e em qualquer altura. Está 

equipada com um controlador industrial, que suporta softwares de 

corte como IBE/FastCAM/MTC. 

A SMART III é compatível com a maioria das marcas mundiais de 

fontes de alimentação de plasma. As máquinas plasma de pequeno 

e médio porte com tecnologia inverter ou alta frequência, são todas 

compatíveis, como Hypertherm, Kjellberg, Victor, ESAB, etc. 

A SMART III tem repetibilidade de 0.2mm, garantindo a consistência 

do corte. Pode cumprir os requisitos globais indústrias de 

processamento de metais e oficinas, ferreiros, fabricantes de 

estruturas metálicas, e clientes DIY. O produto final apenas precisa 

de ser limpo. Não precisa de manutenção extra. 

Modelo SMART III 

Voltagem 110/220V 

Frequência de 
alimentação 

 

60/50Hz 

Potência de 
entrada 

200W 

 

Controlador 
Ecrã a cores LCD 7” (controlo remoto 
opcional) 

 
Área efetiva de 

corte 

1:1300 (transversalmente) x 2500 
(longitudinalmente) mm 
 

2: 1500 (transversalmente) x 3000 
(longitudinalmente) mm 

Velocidade 
máxima de 

corte (precisão 
garantida) 

 
 

4000mm/min 

Velocidade 
máxima de 
execução 

 
5000mm/min 

Precisão 
posicional da 

máquina 

 
0.2mm 

Precisão de 
posicionamento 

repetido 

 
0.2mm 

 

Espessura de 
corte 

Oxicorte: 5-150mm 
Plasma: depende da potência do 
plasma 

Dimensão 
limite (Kg x L) 

 

2200x3400mm 

Peso 160Kg 

Modo de corte Oxicorte/Plasma 

Alcance do eixo 80mm 

 

Software de 
corte 

Opcional: conjunto IBE / edição 
standard FastCAM / edição standard 
MTC 

Controlo 
automático de 

altura 

 

Configuração standard do plasma THC 
(compatível com plasma e oxicorte 
THC) 

Modo de 
condutor 

longitudinal 

 
Controlo duplo 

 

 

Visão Global da série SMART  

Parâmetros Técnicos 

 Conceito F4: Fácil transporte, Fácil instalação, Fácil utilização, 

Fácil manutenção; 

 Área de corte de 1500mm a 3000mm, em que a mesa apresenta 

estrutura que garante mais precisão; 

 Sistema de controlo duplo, podendo aguentar mais peso; 

 Design que combina estabilidade com portabilidade; 

 Alta precisão, duplo guia linear do eixo; 

 Controlo gráfico, compatível com softwares CAM. 
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