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Centro de corte com CNC de 3 eixos controlados, especialmente para o corte de 
perfis de alumínio, PVC e ligas leves em geral. V-Cut realiza o carregamento do 
extrudido, o corte e a descarga da peça acabada, de modo completamente 
automático, sem a intervenção do operador. 
O software potente e versátil permite gerir listas de corte predefinidas, otimizando-as 
para minimizar os refugos. A cabeça permite o corte a +/- 22°30’ e ângulos 
intermédios. 
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O sistema de 
posicionamento das 
barras, extremamente 
rápido e preciso, está 
completo com pinça 
para bloqueio do perfil. 
A regulação da 
posição pode ser 
manual ou automática 
por CNC (opcional). 

 Armazém de carga e 
posicionamento automático 
de barras em passo de 
peregrino, em condições de 
alojar perfis com um 
comprimento máximo de 7 
metros e um comprimento 
mínimo de 3,0 metros. 
Capacidade de carga de 7 
barras com passo de 240 
mm. 
Peso máximo carregável 
de 500 kg. 
 

 Monocabeça frontal com 
movimento de saída 
hidropneumático, 
equipada com lâmina de 
550 mm e amplo setor de 
corte: de 22°30’ a 
157°30'. A programação 
dos ângulos de corte é 
gerida, de forma 
completamente 
automática, por CNC. 

 Armazém de descarga e 
armazenamento de peças 
acabadas de grande 
capacidade, disponível 
em duas versões: para 
peças até 4,0 metros de 
comprimento ou, em 
alternativa, para peças 
até 7,5 metros de 
comprimento. 

 A unidade de corte pode ser 
totalmente protegida com 
uma cabina à prova de som 
integral. 
Esta proteção permite uma 
redução significativa do ruído 
e a aplicação de um sistema 
de aspiração de fumos, 
aumentando 
consideravelmente a 
qualidade do ambiente de 
trabalho. 

 
 
 
 
 CURSOS DOS EIXOS   

 EIXO U (posicionamento da barra) 7000 mm  

 EIXO X (Grupo extrator) 1200 mm  

 
EIXO B (ângulo da lâmina) 
(segunda versão) 

45° ÷ 135° 
22°30' ÷ 157°30' 

 

 EIXO V (posicionamento transversal da pinça) 138 mm  

 EIXO W (posicionamento vertical da pinça) 138 mm  

 VELOCIDADE DE POSICIONAMENTO   

 EIXO U  0 ÷ 80 m/min  

 EIXO X  0 ÷ 70 m/min  

 PRECISÃO DE POSICIONAMENTO   

 EIXO U 0,15 mm  

 EIXO B 1/240°  

 ACELERAÇÃO DOS EIXOS   

 EIXO U 3,3 m/s2  

 EIXO X 4 m/s2  

 CAMPO DE TRABALHO   

 Comprimento máximo das barras carregáveis 7000 mm  

 Comprimento mínimo teórico de corte 0 mm  

 Comprimento máximo do perfil descarregável em automático 2500 mm  

 MOTOR   

 Potência do motor da lâmina “trifásica” 3 kW  

 FUNCIONALIDADES   

 Corte e separação da peça diretamente da barra ●  

 POSICIONAMENTO DO PERFIL   

 Posicionamento/descarga automática ●  

 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÕES   

 Cerca metálica de proteção em três lados ●  

 Cabina à prova de som ○  

 UNIDADE DE COMANDO E CONTROLO   

 Armário elétrico com unidade de ar condicionado ●  

 Painel pneumático ●  

 CNC-PC com processador Intel® ●  

 Display gráfico a cores LCD-TFT de 15" ●  

 Teclado ●  

 Memória RAM de 4 Gb ●  

 Hard disk mínimo de 20 Gb ●  

 UNIDADE DE CORTE   

 Avanço hidropneumático da lâmina de corte ●  

 Lâmina de Widia Ø 550 mm ●  

● incluído  ○ disponível  
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