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Principais Características 

Esbarro robusto com fixação móvel, permite rotação para 

escam. Régua

Adaptação ao corte de chapa de qualquer espessura  

até à máxima capacidade

Permite obter tiras menos torcidas, no caso de corte de 

espessuras inferiores à nominal, através da utilização de 

ângulo de corte reduzido e integração do opcional sistema 

anti torsão

Pontos Fortes 

Lâmina superior e inferior de 4 gumes;

Reduzida ou nula a solicitação torsional na estrutura e porta 

laminas;

Cava standard de 410 mm e possibilidade de cavas especiais;

Corte de grandes espessuras (entre 16 e 25 mm).

Solução para clientes que necessitem de 

uma máquina com elevado rendimento / 

performance.

Capacidade de executar trabalhos  

com elevada complexidade e precisão.

É capaz de comportar chapa de 3 a 

6 metros (ou comprimento superior), 

com espessuras entre os 16 e os 

25mm. Existe ainda uma vasta gama de 

acessórios e opcionais, aumentando a 

flexibilidade da sua utilização.



Guilhotina

GV
A Gama de Guilhotinas hidráulicas Adira GV, com 
uma construção robusta e fiável, é caracterizada 
pela lâmina de corte vertical e ângulo variável. 
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GV GV 1630 GV 1660 GV 2030 GV 2530

Capacidade corte (ângulo de corte máx.) 

Aço macio (45daN/mm2) mm 16 16 20 25.5

Aço inoxidável (70daN/mm2) mm 10 10 14 17

Capacidade corte (ângulo de corte normal) 

Aço macio (45daN/mm2) mm 13 13 16 20

Aço inoxidável (70daN/mm2) mm 8 8 10 14

Comprimento de corte mm 3050 6100 3050 3050

Cava dos montantes mm 410 410 410 410

Ângulo de corte

0,5° a nominal graus 2 1.5 2 2

0,5° a máximo graus 3.5 2.75 3.5 3.5

Ajuste de folga entre lâminas mm 0,05 - 2,5 0,05 - 2,5 0,05 -3 0,05 - 3,5

Potência do motor eléctrico kW 30 30 37 45

Número de calcadores  – 16 31 16 16

Força de calcamento ton 45 76 58 95

Curso do Esbarro mm 1100 1100 1100 1100

Frequência de corte 

Ângulo de corte normal cortes/min. 16 a 32 8 a 17 13 a 25 9 a 17

Ângulo de corte máximo cortes/min . 10 a 25 5 a 13 9 a 21 6 a 14

Dimensões (Maq. CE)

Comprimento mm 4150 7240 4170 4250

Largura mm 2370 2370 2370 2370

Altura mm 2550 2770 2550 2730

Peso Aproximado Kg 16000 35000 17000 23000

Equipamentos GV

Funções

Sistema anti-torção π

Rampa auxiliar para corte em reprise π

Mesa de apoio de chapas finas - serie pesada π

Rampa de descarga standard

Braços

Braço de apoio frontal simples, L=1600 mm standard

2 x Braços de apoio frontal com escala, L=1600 mm standard

Braço de apoio frontal adicional com escala, L=1600 mm π

2 x Guias de esquadria longa, L=1600 mm standard

Guia de esquadria adicional longa, L=1600 mm π

 - cada 500 mm lineares adicionais π

Braço de esquadria com escala e pedestal, L=2050 mm π

Braço de esquadria com escala e pedestal, L=3050 mm π

Braço de esquadria com duas escalas e pedestal, L=2050 mm π

Braço de esquadria com duas escalas e pedestal, L=3050 mm π

Esferas transportadoras para embutir em braços de esquadria, L=2050 mm π

Esferas transportadoras para embutir em braços de esquadria, L=3050 mm π

Esbarros

Esbarro escamoteável π

Esbarro frontal standard

Esbarro retráctil standard

Esbarro retráctil com ajuste micrometrico π

Esbarro para corte em reprise π

Esbarro auxiliar da suta π

Esbarro posterior de fuso de esferas standard

Segurança

Protecção posterior por célula foto-eléctrica standard

Iluminação da linha de corte standard

Protecção frontal por célula foto-eléctrica π

Comando Cybelec Cybtouch 8  standard

Outros
Segundo pedal de comando π

Suta π

Tiras menos torcidas, no caso de corte de 

espessuras inferiores à nominal, através da 

utilização de ângulo de corte reduzido;


