
 
 
   
 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valiant 1.0 Valiant 2.0 
Instalação Normal Conveniente 

Manutenção Difícil Conveniente 

Estabilidade Boa Excelente 

Vibração Normal Inferior 

Garantia Normal Maior 

 

Série Valiant 2.0 

Versão 
 da máquina Valiant! 

O motor de accionamento do sistema de mola, que é vulgarmente aplicado nas máquinas de corte do tipo 

pórtico, foi introduzido na série Valiant 1.0. O sistema de molas não se revelou tão adequado para o tipo de 

máquina cantilever. A Valiant 2.0 está totalmente atualizada para garantir que a estrutura está optimizada 

para a máquina portátil tipo cantilever. 

 

Melhor qualidade de peças 

 

Dispositivo de mola 

Melhor  

Acabamento 

Vs 

Maior resolução 

e duração 

Máquinas Portáteis CNC Profissionais 

 



 
 
   
 

  

 

 
SteelTailorTM Série Valiant 2.0 
   Máquina Portátil de Corte CNC 

Modelo Valiant 2.0 

Tensão de 
entrada 

110/220 V 

Frequência 60/50 Hz 

Alimentação 160 W 

Display LCD 5.7” 

 

 

Gama efectiva  
de corte 

Tamanho standad: 
1.8mx3.0m 
 
Tamanho personalizado: 
Largura: 1.5m, 2.0m, 2.2m 

Comprimento: 4m, 5m, 
6m…15.0m 

Velocidade de 
corte 

0-6000 mm/min 

Espessura de 
corte (oxicorte) 

6mm – 150mm 

Controlo de 
altura da tocha 

Voltagem Arc THC 
automática 

Material de 
corte 

Aço carbono, aço inoxidável, 
alumínio, etc. 

Software de 
corte 

FastCAM versão Standard 
MTC versão Standard  

Peso líquido 130 Kg 

Peso bruto 180 Kg 

 

Parâmetros Técnicos da Valiant 2.0 SteelTailor, líder mundial das máquinas portáteis CNC 

Profissionais, apresenta aos seus clientes uma versão 

melhorada da máquina Valiant com qualidade optimizada. 

Desde o seu lançamento, a série Valiant das máquinas 

portáteis de corte CNC estiveram no topo das preferências 

dos consumidores. Após dois anos a vender esta série, a 

SteelTailor recebeu muitas críticas dos clientes  derivadas à 

complicação e tempo de instalação da máquina Valiant, a 

primeira versão deste modelo. A análise resultante pela I&D 

da equipa SteelTailor detectou também uma duração de vida 

mais curta dessa versão. 

Para garantir a qualidade e a força da nossa marca, a 

SteelTailor actualizou o design da Valiant. A estrutura foi 

totalmente revista para possibilitar uma duração mais longa, 

melhor precisão e estabilidade, instalação mais fácil, e um 

movimento mais suave. A nova versão da máquina Valiant 

pode ser montada e desmontada de modo simples e fácil – 

tal como as máquinas potentes da SteelTailor são 

reconhecidas no mundo. 

A Valiant 2.0 foi totalmente atualizada 

para o tipo de cantilever das máquinas 
portáteis. 

Com uma maior precisão na prateleira e no 

carreto, o sistema de accionamento do motor de 

mola foi removido da Valiant 2.0. Deste modo, 

ultrapassa o problema de fadiga da mola depois 

de algum tempo de uso. Como resultado, a 

estabilidade e a duração da máquina foram 

melhorados.  

Devido à remoção da mola, a precisão de 

posicionamento da máquina é uniforme na gama 

de corte eficaz. A dimensão da peça de trabalho 

de corte também é mais exata e precisa. 

 

Mais “user friendly” 

A verificação e a manutenção 

do controlador pode ser feita 

de forma simples, removendo 

a tampa superior. 

  

 
 

A barra lateral pode ser facilmente  removida da unidade 

central. A instalação e arrumação da máquina é muito mais 

fácil e conveniente. 

O dispositivo de seguimento de mola foi removido da Valiant 

2.0, melhorando a precisão e duração da máquina. 

ATUALIZADA! 

ATUALIZADA! 

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 

 


