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MÁQUINA CNC PARA CORTE À PLASMA



A Koike Aronson Brasil criou um novo padrão mundial em máquinas de corte

térmico. A Monograph SX foi acrescentada à família da série de máquinas de corte

térmico da  Koike. É uma máquina projetada para fornecer muitos anos de

desempenho confiável e produção eficiente. A Monograph SX é equipada com

uma mesa d’ água unificada, ao corpo, mantendo como característica primordial

sua forma compacta ,otimizando o espaço utilizado. Esse design permite ao

operador ter  visão total da operação de corte. A extração máxima de fumo é

ofertada como item opcional.

 Equipada com controle de altura  por tensão de arco , sensor de altura inicial,

e CNC Koike  essa máquina possui interface de uso amigável, podendo ser

operada por pessoas com baixo conhecimento de corte. O design robusto da

Monograph SX e as reduções planetárias de baixa folga permitem que essa

máquina,  mesmo simples motorizada, ofereça movimentos suaves e precisos.

Redutor planetáriao e servo motor
Movimento preciso e acurado

Nós tornamos o seu processo mais lucrativo.

Trilhos trefilados e roletes guia
Asseguram movimento suave e preciso.

Sensor Anti-Colisão
Suporte de tocha magnético auxilia na
prevenção de danos a tocha

Acesso para empilhadeira
A máquina pode ser movimentada
facilmente de um lugar para outro.

MONOGRAPH SX

Cremalheira de precisão e Pinhões
Pinhões com diâmetro grande fornecem
movimento preciso e suave da máquina.

MONOG
RAPHxS



EQUIPAMENTO PADRÃO

Esteira porta cabos
Permite que os cabos e as mangueiras
sejam guiados de modo correto ao
mover de uma extremidade da máquina
para outra.

Sapatas de nivelamento ajustáveis
Permitem o nivelamento

 KOIKE D420

• Drives integrados dos eixos X e Y de
Panasonic 200 Watts

• Tela colorida de 7”.
• 1  portas USB 2.0
• Suporte aos programas das peças
• Funções: Simulação, Modo Reverso,

Alinhamento de Chapa, Espelho e Matriz
• Biblioteca com 45 figuras padrão

Controle de altura Koike ®

● Motor de acionamento integrado e
tecnologia THC

● Extensão do curso: 152 mm (6 pol.)
● Projetado para sistemas a plasma

convencionais
● Sensor anti-colisão magnético

MONOGRAPH EXTREME ESPECIFICAÇÕES

Área de corte efetiva
(mm)

1524 x 3048 1524 x 6096 1829 x 3048 1829 x 6096

Largura de corte útil (mm) 1524 1524 1828 1828

Comprimento útil de corte 3048 6096 3048 6096

Velocidade rápida
mm/min

12.000 12.000 12 12.000

Largura da máquina (mm) 21082,20 2108,20 2413,00 2413,00

Comprimento da máquina (mm) 4851,40 9703,00 4851,00 9703,00

Tensão da máquina 115VAC @ 15 Amps

Abertura do duto da mesa 304,80 milímetros para todos os modelos. 6096,00 milímetros para os modelos
com válvula manual.

Controlador CNC Koike D420

Sistema de acionamento 2 Eixos Servo motores

Tipo de mesa Mesa de Corte à seco com exaustão por zona ou Mesa d’água

Programa  de Aproveitamento de
Chapa C-CUT Level II Professional

● Pacote completo  para desenhos de
geometrias,

● Nesting avançado automático e Corte
automático avançado, com nesting em
partes das peças que tiverem retalhos
internos.

● Função de retalhos automatico
● Nesting manual avançado, corte em linha

comum e corte contínuo [1 perfuração]
● Corta fotos digitalizadas e caracteres
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