
 

 

NOVO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE PLACAS MAGevo 

 

 

A máquina combinada de placas Vernet Behringer MAGevo foi projetada especificamente 

para atender aos mais recentes requisitos de fabricação de aço estrutural para o 

beneficiamento de todos os tipos de placas e reforços de média e alta espessura. 

Na verdade, esta máquina pode realizar: 

- Unidade de marcação de disco totalmente redesenhada (40 posições) para operação mais 

rápida e marcação rápida com pontuação V exclusiva para identificação de peças e marcação 

de layout 

- Furação e fresagem, com potente unidade com trocador de ferramentas para 8 diâmetros 

(opcional 14) e velocidade do fuso de até 4000 RPM permitindo a furação em metal duro e 

possibilitando a fresagem de furos oblongos, grandes diâmetros ou qualquer outra forma 

estreita. A arquitetura da máquina garante fácil coleta de cavacos e longa vida útil da 

ferramenta. 

Uma escova metálica garante o afastamento dos cavacos de perfuração para evitar qualquer 

risco de perturbação do fluxo de plasma 

- Rebarbação de furos da face inferior da placa. A face superior dos furos também pode ser 

rebarbada com uma ferramenta adequada combinando as funções de furação e rebarbação. 

- Nova unidade de plasma permite corte chanfrado de contorno total até 45 ° para 

preparação de soldagem, a fim de evitar o desgaste manual das peças após o corte. Além 

disso, a fonte de plasma de alto desempenho permite o corte de uma ampla gama de 

espessuras de placas, de 3 a 60 mm com qualidade ideal, levando assim a um aumento 

significativo da utilização da máquina e retorno sobre o investimento dos clientes. 



… no manuseio de uma placa, garantindo a melhor precisão graças ao referenciamento de 

placa única e em um tamanho compacto. 

 

 

 

-MAGevo está disponível em diferentes formatos de placas, de 3 a 12 m de comprimento e 2 

a 2,5 m de largura e pode ser equipada com dispositivos de armazenamento e carregamento 

de placas. 

A mesa basculante de descarga padrão agora permite o descarregamento automático de 

peças de até 650 mm de comprimento diretamente em uma caixa sob a mesa basculante ou 

em um contêiner de peças opcional, eliminando o tempo improdutivo necessário para o 

descarregamento de peças encontrado em máquinas de corte tipo pórtico padrão. 

Um foco particular foi feito na economia de material: 

- Recurso "3C" (Corte Contínuo Acorrentado) gerando melhor alinhamento de placas, pois 

não há esqueleto entre as peças, também economiza tempo (descarregamento de várias 

peças em uma única operação) e estende a vida útil dos consumíveis (apenas uma ignição 

para cortar várias peças). 

- Pacote de software abrangente, incluindo um software avançado de agrupamento de 

placas que minimiza resíduos e interface homem-máquina intuitiva e intuitiva do PROSH. 

- Gerenciamento inteligente de conjuntos de transporte e garras, a fim de eliminar a zona de 

garra "morta" 

Por último, mas não menos importante, ele vem com um novo design muito atraente 

elaborado para proteção ideal do operador. 
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