
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versão Económica da G3 

Marcação pneumática                               6 sets para tocha de oxicorte 

Imagem apenas ilustrativa. 

As tochas para oxicorte e para plasma partilham uma guia única com duas unidades de elevação. 

Para Corte Plasma e Oxicorte 

Máquina de Corte CNC tipo Pórtico  G3-E  



 

   

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 

 

Económica e Confiável, as vantagens da G3-E! 

        

             
 

 

 

 

                  
 

 

 

 

 

    
 

 

 
 

 

 

 

Montagem do 

equipamento 

 

Tipo pórtico de dupla guia 

 

Modelo de transmissão 
Longitudinalmente: motor híbrido 

Transversalmente: motor de passo 

Modelo de transmissão do 

oleoduto 

 

Cabo de reboque 

Dimensão do equipamento 3000mm x 6000mm 

 

 

Largura efetiva de corte 

Configuração Standard: tocha única com largura de 

corte de 2500mm 

Opcional: 3000mm, 3500mm 

Nota: a largura efetiva de corte irá reduzir 150mm 

quando acrescentar uma tocha de corte  

Comprimento efetivo de 

corte 

 

5000mm 

 

Suporte da tocha * 
1 suporte para tocha plasma 

1 suporte para tocha oxicorte (com a tocha incluída) 

 

THC 

Oxicorte: tocha com capacidade de controlo de altura 

Plasma: tocha de voltagem arc com controlo de altura 

Controlador SteelTailor 

 
 

Espessura de corte 

Oxicorte: espessura de perfuração <60mm; espessura 

de corte da extremidade com uma tocha única 

<160mm 

Plasma: depende da potência do plasma 

Velocidade 0 ~ 6000mm/min 

 

 

Gás de corte 

Oxicorte: oxigénio + acetileno ou propano; gás comum 

tal como gás de petróleo liquefeito necessita de 

substituir adequadamente o bocal de corte; 

configuração Standard: bocal de propano. 

Plasma: ar ou consoante potência do plasma. 

Modo de transferência de 

ficheiros 

 

USB 

Posição de operação Do lado esquerdo 
 

Opcional 
6 sets para tocha de oxicorte 

Marcação pneumática, etc. 

 

1. O design único pode reduzir o peso da máquina e, entretanto, prevenir que a 

trilha fique suja ou com deformações. 

2. As trilhas podem ser estendidas até 4m. (largura efetiva de 3.5m) 

 

Suporte para Corte Plasma e Oxicorte 
(com tocha para corte anti-colisão e THC automático) 

 

 

 

Notas de aquisição: 

 Área de instalação: 6m x 8m 

 Necessário instalar a base da trilha (instruções 

ilustradas fornecidas com o equipamento) 

 Necessário montar a mesa de corte (instruções 

ilustradas fornecidas com o equipamento) 

 

Parâmetros Técnicos 

A combinação perfeita 

do GSS com o motor 

híbrido pode alcançar 

a sincronização dos 

sistemas de controlo e 

transmissão. 

1. Processamento gráfico: funções de rotação “nesting” e rotação X e Y em espelho; 

2. Suporte USB para upload e download de códigos e manual de programação do 

código G; os sistemas e aplicações podem ser atualizados; 

3. Bocal de substituição, deslocamento da perfuração, função de movimentação de 

peças; 

4. Recuperação “power off” durante o processamento; 

5. Tempo de atraso, pré-aquecimento e função de perfuração. 

Estão integradas várias funções como o desenho 

CAD, “nesting” automático; programação 

inteligente, simulação de corte, verificação de 

código e cálculo de custos, etc. 

 FastCAM® (configuração Standard) 

 FastPLOT® FastNEST® FastPATH® (Opcional) 

 

Exemplo de corte plasma 

Exemplo de oxicorte 

* NOTA: 1. As tochas para oxicorte e corte plasma partilham uma guia única, dois sets de elevação.  

                2. A fonte de potência do plasma não está incluída. 


