
CORTADORA METALOGRÁFICA AUTOMÁTICA CMA120 COM CLP 

Cortadora de construção resistente com base intermediária, conjunto de corte confeccionado em alu-

mínio fundido e a mesa sobre a qual se prende a peça a ser cortada construída em fundido de aço com 

ranhuras tipo “T” para fixação de morsas, grampos ou dispositivos de fixação de peças para  o corte.  O 

fechamento do compartimento de corte é confeccionado em  chapa de alumínio dobrada, soldada com 

porta frontal com amplo visor em policarbonato. Possui sistema de segurança por interruptor magné-

tico que desliga o motor quando a porta está aberta, de modo a dar segurança ao operador durante o 

corte. Gabinete inferior feito em chapa de aço dobrada, dentro do qual se encontra o reservatório de 

liquido refrigerante com capacidade para 100 litros (com bomba de recirculação), com rodízio incorpo-

rado para facilitar sua retirada para limpeza, e gaveta para ferramentas. Equipamento proporciona 

um corte isento de rebarbas e sem modificação da microestrutura da amostra. 

Funcionamento: o corte é feito levando o disco de encontro a amostra, movimento este exercido de 

forma automática através de fuso de esferas recirculante acionado por motor de passo, trilhos de guias 

lineares nos eixos vertical e horizontal (x e y) controlado por CLP que aciona o fuso da mesa do motor 

em direção a amostra a ser cortada, proporcionando um corte rápido, preciso e seguro. Estes sistemas 

de corte podem ser realizados de duas maneiras: 1ª– Simulando uma retífica plana que passa com o 

disco de corte sobre a peça e no fim de seu curso o disco abaixa alguns milímetros e inverte a rotação e 

retorna ao seu início entrando por dentro da peça até o seu corte total. 2ª– O disco de corte é levado de 

encontro a peça e com leves pulsos para cima e para baixo o mesmo penetra na peça simulando um 

corte de serra. Os dois sistemas são controlados por CLP através de um IHM Touch Screen colorido 

onde se programa velocidade e opções de corte. Este sistema ainda conta com controle de velocidade 

de giro de motor controlado por inversor de frequência e com exclusivo sistema de controle de avanço 

do corte de forma sensitiva e automática que impede o disco de avançar na peça com muita força e 

acabe travando o sistema e quebrando o disco. Possui bicos direcionáveis fixados na capa de proteção 

do disco oferecendo maior refrigeração no ponto de corte evitando o aquecimento excessivo do materi-

al. Uma vez ajustada e fixada a amostra na mesa aciona-se o botão “início” e o corte é desenvolvido de 

forma automática e ao final o equipamento desliga retornando ao ponto de início. Libera-se abertura 

da porta frontal e aguarda o operador retirar a amostra. Todas as partes externas e internas da corta-

dora e do reservatório são confeccionadas em alumínio e protegidas com pintura eletrostática a pó, 

oferecendo excelente resistência à corrosão. Comando elétrico 24 vac que atende integralmente  a 

norma NR12. 
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 Motor blindado (IP-56) de alto  tor-
que fabricado conforme norma de 
alta eficiência energética  da ABNT.  

 Sistema de corte automático .  

 Botão “disco” para acionamento do 
motor que só entrará em trabalho de 
corte  se a tampa estiver devidamente 
fechada. 

 Botão “bomba” para acionamento da 
bomba do sistema de refrigeração; 

 Botão de parada de emergência tipo 
cogumelo padrão ABNT. 

 Iluminação interna. 

 Sistema de segurança através de 
sensor magnético, que desliga o mo-
tor da máquina quando aberta a 
tampa do equipamento. 

 Comando elétrico de 24v, com prote-
ção contra curto circuito. 

 Morsa para fixação do corpo de prova 
em aço tratado com  sistema de aper-
to rápido, proporcionando mais pra-
ticidade na fixação da amostra.  

 Alta capacidade de corte  com disco s 
abrasivos ou diamantados. 

 Refrigeração por sistema de bicos 
direcionáveis, o que proporciona a 
aplicação do líquido refrigerante 
diretamente  na amostra  em traba-
lho de corte.  Reservatório de 100 
litros com bomba de recirculação. 

 Toda estrutura do equipamento em 
alumínio, protegida com pintura 
eletrostática a pó.  

 Chaves para troca de disco de corte.  

 Visor de policarbonato conforme 

norma NBR de proteção.  

 Manual em Português (Brasil). 

 Garantia de 12 (doze) meses. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

LARGURA 1200 mm 

PROFUNDIDADE 950 mm 

ALTURA 1700 mm 

PESO 270 Kg 

TENSÃO 220/380/440 V  Trifásico 

POTÊNCIA DO MOTOR 7.5 HP—5625 W 

DIÂMETRO DO CORTE 130 mm 

MEDIDAS DO DISCO Até 500 / 4,8 / 32 mm 

Este equipamento atende as normas: 

Teclago Indústria e Comércio Ltda® - Estrada da Lagoinha nº175—Lagoa—Vargem Grande Paulista-SP—CEP 06730-000 (11) 4158-9225 

IHM Touch Screen 

Caixa de comandos isolada 

Português (Brasil) 

Reservatório (100 l) 


