
Principais especificações:
• Estrutura óptica capaz de suportar até 12kw
• Controle sobre contaminações e temperaturas 
do grupo óptico
• Controlo do sensor de piercing
• Lentes e colimador arrefecidos a água

• Manómetro de pressão de gás integrado
• Sistema de calibração óptico automático
• Auto-focus com retorno de informação
• Mudança dos elementos ópticos no local

www.maqfort.com

Máquinas Corte Laser

Os laser NUKON estão equipados com um grupo óptico de qualidade superior que suporta 
potências até 12kw.
Desenvolvido especificamente para os nossos equipamentos, concentra todos os componen-
tes num único corpo, leve e robusto construído 100% em alumínio.
Foi o resultado de um longo esforço de I+D e tem como principal objectivo permitir a fácil
manutenção e mudança dos componentes ópticos no local.

O sistema de carregamento automático permite a carga de 
atados de tubo para trabalhos de elevada cadência e alta 
produção.
Para garantir um excelente acabamento em materiais sen-
síveis, pode ser adicionada uma pinça de recolha de peças 
produzidas.

As pinças posterior e frontal, possuem quatro garras pneumáticas que funcionam em 
pares, garantindo a perfeita adaptação ao perfil e o alinhamento com a cabeça de corte.
O seu funcionamento é servo-controlado independente podendo operar em simultâneo.
A capacidade máxima de processamento é de 160mm para tubos redondos e 
160x160mm para perfis quadrados, sendo que em ambos os casos o comprimento 
máximo é de 6500 mm.

NK-T160
Laser corte TUBO e PERFIS
1 kW e 2kW
Até 160x160mm
Comprimento corte 6500mm

Sistema de descarga automática com tapete rolante Sistema automático de carga de perfis

O sistema Laser de fibra NK-T160 é adequada para corte de tubos, per-
fis quadrados, rectangulares e ovais em variados materiais, com elevado
rigor, rapidez e economia. Equipamento aplicável aos mais diversos secto-
res, como máquinas agrícolas, máquinas-ferramentas, indústria de defesa,
automóvel, mobiliário, bens de consumo e muito mais.

Pinças accionadas pneumáticamente garantem a ajuste perfeito às variações do tubo

Pronta para

   INDÚSTRIA 4.0
Productividade - Conectividade  

Eficiência - Segurança
Flexibilidade - Integração

Modelo   
Comprimento máximo tubos e perfis 
Capacidade de corte tubo redondo mínimo/máximo
Capacidade de corte tubo quadrado mínimo/máximo
Comprimento final
Geradores disponíveis
Capacidade máxima
 Aço macio
 Aço inoxidável
 Alumínio
 Latão
 Cobre
Painel de controlo
Equipamento opcional

Peso

NK-T160
6500 mm

20 mm / 160 mm
20x20 mm / 160x160 mm

80mm

NK-T110
6500 mm

20 mm / 159 mm
20x20 mm / 110x110 mm

195mm
1kW

5 mm
3 mm
2 mm

1.5 mm
1.5 mm

1kW

5 mm
3 mm
2 mm

1.5 mm
1.5 mm

2kW

10 mm
4 mm
3 mm
2 mm
2 mm

2kW

10 mm
4 mm
3 mm
2 mm
2 mm

Ecrâ 21” Multi-touch com ligação a ethernet

Corte em ângulo
Detector de soldadura

Carga automática de tubo (máximo diâmetro de 100mm ou 100x100mm)
Tapete de descarga automática

12.000 kg


