
  

CROSSBOW HD 

Seu  primeiro passo 

  

para automação. 



  

O SEU PRIMEIRO PASSO   

PARA AUTOMAÇÃO. 

Seu processo de fabricação precisa começar a ser automatizado.  

Suas peças já seguem um padrão e repetibilidade. Seus técnicos  

já têm uma rotina de programação e produção. Você está pronto. 

A Crossbow HD foi desenvolvida para sua necessidade.   

Com os requisitos de um espaço mínimo e investimentos básicos,  

é possível começar a padronizar a produção e aumentar a  

produtividade.  

A Crossbow HD é o seu primeiro passo para automação. 



  

Sistema Modular 

Os trilhos são modulares e a máquina  

desmontada cabe facilmente em uma  

caminhonete de pequeno porte. Além  

disso, a montagem é rápida e pode ser  

feita por apenas um técnico, utilizando  

ferramentas simples. 

Estrutura Robusta 

A estrutura do CNC é feita em chapa  

de 4mm e na lateral uma nova proteção  

em aço inoxidável. O novo braço de  

deslocamento é reforçado e garante  

precisão nos movimentos. com novos  

rolamentos e motorização. 

Fácil de usar 

Os cabos e mangueiras já vem engates  

rápidos e são todos acessados em uma  

parte dedicada do equipamento. Válvulas  

solenóides individuais controlam o gás  

oxicorte, dispensando o acesso manual  

ao maçarico. 

Maior Segurança 

Cabos e mangueiras ficam protegidos  

dentro do braço de deslocamento. E  

para a parte elétrica, há um exaustor que  

garante refrigeração durante todo o uso. 

Especificações Técnicas 

Largura Máxima de corte 1.500  mm 

Comprimento Máximo de corte 3.200  / 6.800 mm 

Velocidade Máxima de deslocamento do braço 6.000  mm/min 

Largura total do Braço  2.430  mm 

Comprimento total dos trilhos 4.000  / 7.000 mm 

Dimensões do CNC (L x C x A) 430  x 650 x 360 mm 

Peso total 142  kg 

Tensão de Entrada 1 Ø 220V 50Hz 



  

ESTRUTURA PENSADA 

EM CADA DETALHE. 

MAIS CONFIÁVEL. 

  ■ Todos os cabos e mangueiras de oxicorte ficam  

protegidos dentro do braço de deslocamento. E  

ainda, as conexões das mangueiras já vem com  

engate rápido. 

  ■ Sistema de elevação com eixo sem fim helicoidal  

 mais precisão  na subida e descida da tocha  - 

plasma ou oxicorte. Motor mais robusto -  

movimentos mais rápidos. 

  ■ Trilho com batente fim de curso do CNC - mais  

segurança para movimentação do equipamento. 

MAIS ROBUSTA. 

  ■ Estrutura reforçada. Braço mais estável. Novos  

rolamentos de apoio do braço.  

  ■ Nova motorização dos eixos - O motor mais  

robusto com redutor de velocidade aumenta o  

torque de movimentação do CNC e do braço.  

Mais precisão do corte. 

  ■ Sistema de detecção de início de corte pode ser  

por controle de pressão ou elétrico. 



  

MAIS SEGURA. 

  ■ A estrutura do CNC é feita em chapas de 4mm  

e na lateral uma nova chapa de proteção contra  

respingos e fagulhas em aço inoxidável.  

  ■ Exaustor para refrigeração dos componentes  

eletro-eletrônicos internos garante uma vida útil  

maior destes itens. 

MAIS SIMPLES. 

  ■ O cabo de controle já montado com padrão  

Victor. Também funciona com as fontes mais  

comuns do mercado. 

  ■ Um compartimento foi criado para   

armazenar e organizar consumíveis, ferramentas  

e outros itens. 



  

PROCESSO DE CORTE 

PLUG-AND-PLAY 

Corte oxicombustível 

Para corte oxicombustível, conecte o maçarico  

na extremidade do braço e as mangueiras dos  

gases na outra extremidade. Todos os cabos e  

mangueiras de oxicorte ficam protegidos dentro do  

braço de deslocamento. E ainda, as conexões das  

mangueiras já vem com engate rápido. 

A Crossbow HD já vem com válvulas solenóides  

individuais para controle dos gases de oxicorte.  

Assim o operador não precisa fechar ou abrir  

manualmente o gás direto no maçarico.  

Para garantir a segurança do sistema, utilize  

válvulas de segurança nos terminais das  

mangueiras. 

Corte plasma 

Conecte uma tocha automatizada na extremidade  

do braço, junto com uma fonte de corte plasma. 

A conexão do cabo de controle da fonte já vem no  

padrão mais comum do mercado. 

Pronta para uso. A Crossbow HD já vem com trilhos, controlador  

CNC e braço adaptável para qualquer uma das suas finalidades.  

Conecte a máquina a uma fonte monofásica 220V e escolha o  

processo de corte: 



  

CNC integrado  
de fácil programação. 

A Crossbow HD já vem com o controlador CNC  

integrado, com um software de interface simples e  

menus em português, que facilita o aprendizado e  

a utilização. 

O novo processador de última geração garante  

setup rápido dos parâmetros mantendo a  

facilidade e simplicidade de configuração. 

O sistema já dispõe de 25 formas mais comuns e  

o operador precisa apenas ajustar as dimensões  

para criar peças personalizadas sem nenhuma  

programação adicional. É possível ainda exportar  

os dados e inserir em outras máquinas através de  

conexão USB padrão. 

A Crossbow HD oferece ainda nesting para  

aproveitamento máximo da chapa e redução de  

despercídios. 

Otimize ainda mais  
seus resultados. 

A Crossbow HD é ideal para trabalhar com todas  

as fontes de corte plasma da linha ESAB A-Series,  

além de outras fontes de outras marcas. 

  
     

  



SERVIÇO E SUPORTE  
INCOMPARÁVEIS. 

A Crossbow HD, assim como qualquer outro produto ESAB, conta com o nosso compromisso 

de suporte e serviços superiores ao Cliente, e também, com a maior rede de serviço técnico 

autorizado, presente em todo o Brasil.  

Nosso departamento de atendimento ao Cliente está preparado para responder a quaisquer 

dúvidas ou problemas, e também para ajudar na manutenção e atualização de suas 

máquinas. Com a ESAB, você pode estar certo de que adquiriu um equipamento que 

atenderá às suas necessidades presentes e futuras. Solicite ao seu representante uma 

solução ESAB completa 

Para mais informações sobre a Crossbow HD, visite esab.com  

ESAB      /     esab.com    


