
DCS 1500 GERBERcutter® é um sistema 
de corte automático estático, de alta 
velocidade para corte de uma ou poucas 
folhas de uma vasta gama de materiais. 
O sistema mais adequado para corte 
de amostras, protótipos ou séries de 
produção reduzidas. A precisão de corte 
é medida em milímetros e a velocidade 
maxima de corte é de 1,1 metros por 
segundo (45 polegadas por segundo).

Aproveite ao máximo o seu sistema de corte.

Obtenha sempre peças cortadas com precisão.
m  O DCS 1500 inclui um potente sistema de vácuo para segurar o material 

durante o corte, garantindo a qualidade das peças cortadas.
m  A pressão das ferramentas de corte é regulável para poder cortar uma vasta 

gama de materiais com precisão.
m  A cabeça de corte foi concebida para integrar três ferramentas em 

simultâneo, de forma a minimizar a necessidade de as substituir durante o 
corte. Estão disponíveis vários tipos de ferramentas como lâminas tangenciais, 
lâminas circulares, ferramentas de picas e furação. Inclui uma caneta para 
anotações. As lâminas descartáveis são baratas e fáceis de substituir.

Fácil de utilizar.
m  Uma vez que o DCS 1500 é altamente intuitivo, a migração de corte manual 

para corte automático é fácil. Normalmente é instalado num dia.
m  O software baseado em Windows® inclui uma interface gráfica para 

simplificar a formação do operador e a utilização diária. Inclui configurações 
para automatizar os processos repetitivos e acelerar a preparação do trabalho 
de corte.

m  Armazena facilmente ficheiros de configuração de corte para uma rápida 
reutilização de modo a acelerar futuros trabalhos de corte.

m  O DCS 1500 pode ser ligado em rede para facilitar a transferência de dados 
de uma ampla variedade de sistemas CAD.

 
Obtenha um rápido retorno do seu investimento.

m  O sistema automático de corte de extremidades elimina o desperdício de 
material, cortando precisamente na extremidade de cada marcada.

m  O corte de folha única é o ideal para corte personalizado. Reduz os tempos 
de corte, prazos de entrega e tempo de planeamento.

m  O módulo opcional Toolpath do software CutWorks optimiza o tempo 
de corte das peças seguindo a ordem sequencial mais eficaz. Remove 
automaticamente as linhas comuns entre as peças eliminando espaço entre 
elas.

m  Não é necessário papel por baixo ou recobrimento com plástico para a 
maioria dos materiais.

m  A pequena área que ocupa o DCS 1500 minimiza os requisitos de espaço. 

O teclado de fácil utilização controla 
muitas das funções da máquina de corte.

Utilize até três ferramentas de corte e 
uma caneta instaladas na cabeça para 
uma flexibilidade máxima.

O software CutWorks® oferece soluções 
de encaixe, corte e design completos.



Características

Altura do tecido Camada única

Velocidade de corte (máxima) 1,1 m/segundo 45 pol./segundo

Dimensões da máquina 2,44 x 2,03 m 96 x 80 pol.

2,44 x 2,36 m 96 x 93 pol.

Área de corte 1,52 x 1,47 m 60 x 57,77 pol.

1,52 x 1,80 m 60 x 70,77 pol.

Alturas da mesa 0,84 ou 0,86 m 33 ou 34 pol.

Requisitos eléctricos

Sistema de controlo e accionamento 110 V @ 20 amperes ou 220 V @ 10 amperes, monofásico

Vácuo da mesa 220 V 50 Hz 16 A nominal/112 A arranque

115 V 60 Hz 29 A nominal/172 A arranque

208/230 V 60 Hz - 15 A nominal/95-86 A arranque

Ar comprimido 5,5 - 8,3 bar a 14 litros/min 80 - 120 PSI @ 0,5 SCFM

Ambiente de funcionamento

Temperatura (máxima) 43 Celsius 110 Fahrenheit

Humidade (máxima) 95% (sem condensação)

Sistema de vácuo 760 m acima do nível do mar 2500 pés acima do nível do mar
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m  Planos de assistência técnica e fornecimento 
de peças

m  Está disponível formação para operadores, 
técnicos e pessoal das aplicações

m  Superfície de corte de plástico porosa ou 
perfurada

m  Conjunto de lâminas circulares de maior 
dimensão com um diâmetro de 44,5 mm 
(1,75 polegadas) para cortar materiais 
espessos

m Projeção do Encaixe : Projeta as peças direto 
   no tecido permitindo ajuste manuais.

NOTA: as configurações variam de acordo com as opções 
seleccionadas.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GERBERcutter® e CutWorks são marcas comerciais registadas 
da Gerber Scientific. 

InfoMark e InfoJet são marcas registadas da Gerber Scientific.

Os produtos GERBERcutter® estão protegidos por patente.

O sistema de etiquetagem a jacto de tinta 
InfoJet™ oferece a identificação rápida 
e precisa das peças cortadas com tintas 
visíveis e UV

Estão disponíveis ferramentas de picas em V 
e de furação para funções adicionais de corte

Opções e serviços disponíveis

ZipJet : Sistem jato-de-tinta para identificação 
de peças

Especificações técnicas


