
Laser para 
Corte de Tecidos
Impressos e
Sublimados

Vision



As máquinas mais rápidas são
agora ainda mais rápidas!



Contour Cut Vision 
da CadCam Technology

O Contour Cut Vision da CadCam         
Technology Ltd automatiza o processo 
de corte de tecidos impressos e            
sublimados, tornando-o rápido e        
preciso, compensando automaticamente 
qualquer distorção ou alongamentos 
que ocorram em rolos têxtil instáveis.

A câmara de reconhecimento examina 
rapidamente o material e cria                
automaticamente os vectores para 
corte. Os vectores são lidos com 

precisão pelo laser, permitindo ao 
sistema inteligente compensar           
qualquer deformação.

As peças saem sempre perfeitas do 
laser.

Como o corte é efetuado a laser e sem 
contacto , não existem arrastos do 
material nem necessidade de troca de 
lâminas. Os motores servo de alta 
velocidade asseguram o reconhecimento

preciso da câmara e linhas de corte 
exactas, com uma interação mínima do 
utilizador.

O material é automaticamente desenro-
lado e transportado para a mesa de 
corte com vácuo, através do sistema de 
transporte. Apenas tem de recolher as 
peças assim que saem da máquina! 
Esta é uma característica que fornece ao 
Contour Cut Vision uma vantagem 
sobre os métodos de corte tradicionais. 



 

Laser para corte de tecidos 
impressos e sublimados

O “Contour Cut Vision” é a última 
inovação no que diz respeito ao corte 
rápido e inteligente de tecidos             
impressos e sublimados. O seu sistema 
de visão embutido examina rapidamente 
o material e cria automaticamente os 
vectores para corte.

Não existe necessidade de criar vectores 
de corte! Envie qualquer design em 
qualquer ordem para cortar banners, 
bandeiras, ou até mesmo componentes 
para vestuário.

O “Contour Cut Vision” está equipado 
com a fonte laser RF selada de melhor 
qualidade e irá surpreendê-lo num 
ambiente de produção rápida. 
O sistema transportador de aço           
inoxidável em forma de favos de mel, 
irá alimentar e cortar qualquer forma 
com grande velocidade, tudo isto numa 
máquina com apenas 8m2.

O “Contour Cut Vision” possui todas as 
características do best-seller “Contour 
Cut”, mas é complementado com o 
sistema de “visão” e com software 
avançado. As máquinas mais rápidas 
são agora ainda mais rápidas!



Corte rápido e preciso de
tecidos impressos e sublimados.

Vectorização automática
sem necessidade de desenho.

Faça apenas start!



Resolução  -  0.025mm

Software  -  ApS-Ethos Cutting Composer com Contour Cut Vision

Movimento  -  Motores servo em ciclo com trilhos reforçados

Aceleração  -   até 2g

Chiller de água (se necessário)

Correias de transmissão de aço reforçado

Correias de X sem folgas

Correias dentadas reforçadas com Kevlar

Controlador CNC de alta precisão com capacidade de rasterização

Alteração de velocidade de 0.1mm/seg para ajuste preciso

Velocidade máxima de 1000mm/seg

Velocidade axial  -  0.2mm/s até 1000mm/s 

Diodo visível para con�guração

Trilhos de movimento precisos e resistentes

Rolamentos complementados a todo o comprimento

Chassis totalmente anodizado

Alimentação monofásica

Controlo da velocidade de extração

Scanner de linhas de alta resolução

PC e Monitor incluídos

Opções de potência do laser 50 Watts, 100 Watts, 200 Watts

Altura 1675mm (65.9”)

Largura 2617mm (103.03”)

Comprimento 2060mm (81.10”)

Largura máxima do rolo 1900mm (74.8”)

Largura máxima do corte 1860mm (73.2”)

Comprimento máximo do corte Contínuo

Peso 950kg (aproximadamente)

Tipo de mesa de corte Favos de mel com sistema de transporte 

Características Contour Cut Vision
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Recipiente de ar comprimido e regulador de escoamento



Sistema Transportador

Desenrolador Motorizado

O sistema transportador permite a produção contínua de materiais em rolo e o transporte 
automático das peças cortadas. A mesa de corte em forma de favos de mel permite a extração 
por baixo, o que permite um corte limpo, bem como o vácuo do material, o que confere um 
movimento preciso através da área de corte.

É possível cortar peças maiores que a área de corte ao apenas utilizar a opção Bite Feed. Assim 
que a primeira parte do corte está completa, o transportador move-se, depois corta a parte 
seguinte, e por aí adiante.

Está localizado um sistema de ar comprimido por debaixo do transportador, que sopra um 
pequeno jato através das aberturas tipo favo de mel, para remover as partes cortadas e assim 
manter a máquina sempre limpa.

O transportador é orientado por emissor e utiliza correias dentadas para um movimento preciso. 
A longevidade está garantida pela mesa em aço inoxidável e pelas peças de alumínio anodizado 
resistentes à corrosão.

O material é alimentado no transportador através do sistema de rolo motorizado. Enquanto é 

desenrolado, é criado um ciclo no material. Este ciclo é mantido constante devido a um sensor 

de luz. Assim que o material é alimentado no transportador, o condutor de rolo motorizado faz 

com que o material saia da máquina automaticamente. Este ciclo elimina a tensão do material 

antes do corte, reduzindo assim a distorção e assegurando um corte preciso.



Todos os produtos e software são desenvolvidos e 
fabricados no ReinoUnido pela CadCam Technology Ltd:

CadCam Technology Ltd
5 Crocus Street
Nottingham
NG2 3DE

Visão de Reconhecimento

Bite Feed

Compensação de Distorção

Cortes precisos e exatos

Reconhecimento através de câmara, 

para rapidamente reconhecer o 

material e criar os vectores 

automaticamente.

O sistema compensa automatica-

mente para qualquer distorção ou 

extensão de qualquer têxtil.

Os cortes constantes precisos a altas 

velocidades permitem-lhe poupar 

tempo e dinheiro.

As peças maiores que a área de 

trabalho podem ser cortadas 

continuamente sem problema.

Distribuidor O�cial em Portugal:

Estrada Nacional 105, 211 
4815-135 Lordelo, Guimarães - Portugal

Telefone: +351 252 820 210
geral@tajiservi.pt

www.tajiservi.pt   |   www.facebook.com/tajiservi


