
Equipamento de Corte a Laser de Fibra Óptica

INDEPENDENT

FICHA TÉCNICA



Amplie a sua produção 
com eficiência

PAINEL DE OPERAÇÃO

GAVETA COLETORA

CABEÇOTE DE 
CORTE

INDEPENDENT

SISTEMA
ANTI COLISÃO

MESA DE TROCA
AUTOMÁTICA

(opcional) Opcionais

Possibilita grande economia em tempo de 
setup e aumento de produtividade. 

Mesa de Troca Automática

Permite cortes em tubos e perfis de até 8 
polegadas (220 mm). A capacidade de ope-
ração da mesa é para tubos de  até 6 me-
tros. 

Sistema de corte para tubos



Características Dimensões
Independent 3015 3000 mm X 1500 mm

Independent 4015 4000 mm X 1500 mm

Independent 6015 6000 mm X 1500 mm

Especificações

Potência

1000W
1500W
2000W 
3000W 

Velocidade de 
Movimentação 80m/min

Precisão de 
Posicionamento 0,05 mm/m

Repetibilidade ±0,02 mm

· Fonte geradora de laser conduzida por fibra óptica, estável 
com boa performance para mais de 100.000 horas de corte.
· Sistema preciso de controle do feixe do laser.
· Cortes com velocidade elevada, mantendo a precisão e suavi-
dade.
· Sistema  CNC dedicado para corte a laser, com servo motores e 
engrenagens de alta precisão.
· Alta qualidade e baixo custo operacional para corte em chapas 
de média e alta espessura.
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CARACTERÍSTICAS

CABEÇOTE DE CORTE
O cabeçote de corte a laser de fibra tem Auto Focus, com um motor 
externo integrado juntamente com o drive linear.

O usuário pode configurar o foco contínuo através do programa para 
adaptá-lo as mais variadas espessuras e tipos de chapas.
 
Projetado com fluxo de entrada do gás lateral e angular, facilita o cor-
te em materiais altamente reflexivos e protege  a peça de pulveriza-
ções e queimas.

Permite cortar aço galvanizado, latão e materiais altamente reflexivos, 
sem danificar o cabeçote, respeitando o ciclo de trabalho indicado.

CONTROLE REMOTO
Permite a operação do equipamento de forma remota, realizando 
a configuração e checagem dos parâmetros de posicionamento de 
corte do equipamento de forma rápida e eficiente.

CHILLER
Responsável por refrigerar a fonte e o cabeçote do equipamento, traz 
longevidade aos componentes e estabilidade ao processo. 

PÓRTICO
Desenvolvido com alumínio especial de alta resistência, totalmente 
usinado, garante precisão e linearidade no corte, com maior velocida-
de de deslocamento durante o processo.

EXAUSTOR
Sistema de exaustão eficiente realiza a retirada de fumaça e fuligem 
geradas pelo processo de corte do equipamento. Proporcionando 
um ambiente mais limpo e maior durabilidade dos componentes do 
equipamento.

FONTE GERADORA DE LASER
Concentração de energia para garantir a melhor qualidade e precisão 
de corte, as fontes são altamente testadas e confiáveis, com vida útil 
estimada de 100.000 horas.

MESA
Preparada para suportar o peso limite da chapa especificada, alta-
mente robusta e confiável, garante precisão e paralelismo. 

Fonte 1.000W Fonte 6.000W

INDEPENDENT



Sua produção é nossa prioridade. Além de todos os consumíveis necessários no 
dia a dia da operação do equipamento, temos também fontes, cabeçotes, moto-
res e drivers em nosso estoque no Brasil com envio rápido e fácil.

ESTOQUE DE PEÇAS

PÓS-VENDA

Na aquisição de um equipamento da linha Independent oferecemos à sua equi-
pe um treinamento para pelo menos dois operadores.

Os treinamentos englobam:
• Parametrização do equipamento;
• Software Libellula*;
• Programação de corte;
• Execução de Corte;
• Troca de insumos para operação.

Os treinamentos podem ser realizados na sua empresa após a instalação do equi-
pamento ou no Centro Tecnológico Weld Vision.

TREINAMENTOS

Nossa equipe de técnicos está pronta para responder a qualquer dúvida no sof-
tware ou na máquina, ou ajudar para que você obtenha o máximo poder de corte 
de seu equipamento.

O suporte rápido pode ser realizado via chamada de vídeo, ligação e WhatsApp. 

Lembre-se: sua produção é nossa prioridade.

SUPORTE REMOTO

Os equipamentos de corte a laser Weld Vision possuem um baixo índice de ma-
nutenção devido à robustez do equipamento, testes realizados antes do envio e 
do dimensionamento adequado antes da venda.

Mesmo assim, defeitos podem acontecer e, para isso, dispomos de uma equipe de 
técnicos prontos para qualquer emergência. 

A equipe de técnicos externos está sempre preparada para as mais variadas situ-
ações para resolver seu problema com agilidade.

MANUTENÇÕES

Suporte Técnico 
em todo o Brasil 



Compatível com diversos formatos de arquivos e incorporado com o siste-

ma de gestão de corte Libellula para indústrias 4.0. 

Realiza gestão de estoque, aproveitamento da matéria prima, agiliza a pro-

gramação, entre outros.

O treinamento e 1 ano de pacote de suporte do software Libellula estão in-

clusos em todos os equipamentos da Linhas Sublime, Latitude e Indepen-

dent.

O software Cyp Cut é projetado para operação exclusiva de equipamento 

de corte a laser de fibra, seja para corte de chapas ou tubos, ele simplifica a 

operação complexa da máquina CNC e integra módulos CAD, Nest e CAM 

em um software só, tudo pode ser concluído com alguns cliques.

O Libellula.CUT possui os melhores algoritmos para calcular automatica-

mente a melhor disposição de nesting usando um sistema que oferece o 

máximo em precisão.

Libellula.TUBE é um software CAD / CAM otimizado para todos os tipos de 

corte em tubos e perfis.

Graças à sua integração CAD, o Libellula.TUBE importa modelos 3D (IGES 

e STEP) criados com sistemas CAD de terceiros e gerencia todos os passos 

necessários para a programação da máquina, desde a criação do tubo até a 

configuração das opções de corte manual ou automática.

Permite a criação de templates com base em seções carregadas de arquivo 

DXF.  Projeto em tempo real do modelo com exibição imediata das mudan-

ças geométricas de toda a peça ou de um determinado atributo.

Nesting do Libellula.TUBE

Exemplo de nesting do Libellula.CUT

Desenho paramétrico

Desenho paramétrico

Desenho paramétrico

SOFTWARES

Libellula.CUT

Cyp Cut

Libellula.TUBE

NESTING NO SOFTWARE LIBELLULA



Podem ocorrer alterações no layout e design dos produtos apresentados neste catálogo. Para saber se as informações estão atualizadas, 
consulte a Weld Vision.



www.weldvision.com.br/cortealaser

Rod. BR 101 ,  Km 37 CEP 89.237-005 
Vila Nova -  Joinvi l le -  SC -  Brasi l 

Fone:  +55 47 3121-5000
cortealaser@weldvision.com.br


