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Inovação Tecnológica Italiana 
Melhores componentes europeus
Grande capacidade produtiva 

Italian technology innovation
Best european components
Big productivity capacity

Tecnologia Italiana 
Italian Techology



LAG MACHINERY INTERNATIONAL Group  
born from over 40 years experience of GASPARINI's family 
in the machine and automation industry and in sheet 
metal processing.
 
Offers synthesis products: among the Italian technological 
innovation with attention to design and quality combined 
with a big production capacity.

These values   combined with the best European 
components allow LAG MACHINERY offers its customers 
fiber laser cutting machines, bending presses, robotic 
folding cells, hydraulic shears, punching machines with 
load and unloading, insert machines, integrated solutions  
at high-automation industry 4.0 with the best quality price 
existing on the market.

O grupo LAG MACHINERY INTERNATIONAL
nasceu de uma experiência de mais de 40 anos da família 
GASPARINI na indústria de máquinas e automação no 
processamento de chapas metálicas.

Oferecemos produtos que são a síntese da inovação 
tecnológica italiana com uma especial atenção ao design e 
à qualidade, combinados com uma grande capacidade de 
produção.

Estes valores, apoiados pelos melhores componentes 
europeus, permitem à LAG MACHINERY oferecer aos seus 
clientes máquinas de corte a laser de fibra, dobradeiras, 
células robóticas de dobra, guilhotinas hidráulicas, 
puncionadeiras com carga e descarga automáticas, 
máquinas de insertos e soluções integradas com uma 
indústria de alta automação 4.0 com a melhor relação 
qualidade/preço de mercado.

A LAG MACHINERY empresa italiana do 
Grupo LAG, com sede produtiva na Itália, 
Brasil e China, satisfaz as exigências do 
Mercado global no setor de dobradeiras 
hidráulicas, dobradeiras híbridas e dobra-
deiras elétricas. Também produz células de 

dobras robotizadas, guilhotinas, máquinas para 
insertos, sistemas laser, sendo todos os produtos 
de alto conteúdo tecnológico e também na versão 
“Industria 4.0”.

A LAG MACHINERY através de experiência conso-
lidada no campo da fabricação de máquinas de 
corte à laser de fibra ótica para corte de chapas 
metálicas, propõe agora ao mercado europeu, uma 
ampla gama de sistemas laser que vão de 1000 
W A 15OOOW, para corte de espessuras até 60 
mm e dimensões úteis de 3000mm X 1500mm a 
6000mm x 2000. Além disso oferecemos soluções 
de sistemas combinados Dual, que, para além do 
corte plano das chapas também permitem combi-
nar o corte de tubos até um diâmetro de 200 mm. 
Com a versão Dual AUTOFEED é possível o corte 
contínuo a partir de bobinas de chapa de aço. A 
eficiência de produtividade de pequenos a grandes 
lotes, garantida pelos componentes de primeira 
linha tais como o cabeçote PRECITECH e a fonte 
IPG, com consumíveis facilmente disponíveis 
no mercado.  É dada especial atenção à robusta 
estrutura eletro soldada com elevada precisão que 
garante a máxima estabilidade e confiabilidade ao 
longo do tempo. Os sistemas são fornecidos com 
todos acessórios necessários, incluindo software 
off-line de primeira linha Simples e versátil, com 
carregamento e descarregamento de paletes rápido 
(sob encomenda também pode ser fornecido o car-
regamento automático das chapas na troca dos pa-
letes do laser). Consumo mínimo com manutenção 
simplificada de modo que os próprios operadores 
podem de forma independente resolver.

 A LAG MACHINERY oferece a sua clientela 
soluções para o corte de fibra plano, em chapas, 
bobinas ou tubos, garantindo qualidade e precisão 
sem grandes investimentos.

LAG MACHINERY Italia company of the LAG group 
with production facilities in Italy, Brazil and China 
meets the demands of the global market in the 
hydraulic, hybrid and electric press brakes sector.
It also produces robotic bending cells, shears, 
insert machines, laser systems, all high-tech 
products also in the "INDUSTRIA 4.0" version.
LAG MACHINERY through the consolidated 
experiences in the field of construction of laser 
fiber machines for sheet metal cutting, now 
proposes on the European market a wide range 
of laser systems from 1000 W to 15000W, for 
thicknesses up to. at 60 mm and useful cutting 
dimensions from 3000mm X 1500 mm. to 6000 
mm X 2000.
It also offers combined system solutions DUAL 
systems, which in addition to the flat cutting of the 
sheets allow also to combine the cutting of pipes 
up to a diameter of 200 mm. 
With the DUAL DRIVE AUTOFEED version it is 
possible to cut continuously from sheet coils.
The efficiency of the productivity of small and 
large lots is guaranteed by top-quality components 
such as the PRECITECH head and the IPG source, 
with consumables that are easily available 
continuously in the market.
Particular attention is paid to the robust 
electro-welded structures with high precision 
machining that ensure maximum stability and 
reliability over time.
The systems are supplied complete with all 
accessories, including off-line software of primary 
brands. 
Simple and versatile, complete with fast pallet 
loading and unloading. 
The automated loading of the sheets on the laser 
pallet changer can also be supplied on request. 
Minimum in consumption with simple maintenance 
that the operators themselves can carry out 
independently.

LAG MACHINERY is therefore able to offer its 
customers valid solutions for fiber cutting both 
flat for sheets and for tubes, ensuring quality and 
precision without huge investments

MÁQUINAS DE
CORTE LASER 
DE FIBRA

LASER FIBER 
PLANTS 

COM AMPLO CAMPO 
OPERACIONAL

WITH WIDE RANGE OF 
OPERATIONS

Systems designed for excellent 
performance, with the advantages 
of fiber technology, suitable for 
high quality cutting solutions 
with reduced maintenance 
requirements and lower operating 
costs.

Sistemas projetados para produti-
vidade excelente, com a vantagem 
da fibra adaptada a soluções de 
corte de alta qualidade com neces-
sidade mínima de manutenção e 
menor custo de operação.

www.lag.ind.br
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Fiber laser cutting
pg. 6

Modelos
SISTEMAS DE 
CORTE A LASER

Corte a laser fibra combinado
cutting with fiber laser 
pg. 8

Models
LASER  
CUTTING MACHINES

Corte a laser fibra a partir de bobina  
laser cutting with fiber from coil 
pg. 10

Corte a laser para tubos 
Laser cutting for tubes 
pg. 12

4 5



HD
mod.

CORTE A LASER DE 
FIBRA PLANA

FLAT FIBER 
LASER CUTTING 

www.lag.ind.br

Características

 › Modelo com cabine fechada, sistema de troca de 
palete, concepção da estrutura de pórtico com guia 
duplo.

 › Gama de potência Laser: 1000W > 15000W.

 › O sistema de troca de palete permite carregar mate-
riais no tempo mínimo, poupando tempo e melhoran-
do a eficiência de trabalho.

 › A velocidade de troca pode chegar a 18 segundos.

 › O enclausuramento completo da máquina ajuda a 
melhorar a proteção da segurança tanto para o ope-
rador como para o ambiente.

 › Model with Enclosure and with pallet change system, 
tripod structure and double rail design. 

 › Laser power range: 1000 > 15000 W. 

 › The pallet changing system allows materials to be 
loaded in the shortest time, thus saving time and 
improving work efficiency. 
The changing time can reach 18 seconds. 

 › The complete enclosed plant helps to improve safety 
protection for both operator and the environment.

Features:

Si
st

em
a 

de
 c

or
te

 a
 L

as
er

  /
  L

as
er

 c
ut

tin
g 

m
ac

hi
ne

s

Modelo - Model LG 3015 LG 4020 LG 6020 LG 6025

POTÊNCIA LASER - Laser generato power 1.000 W - 15.000 W 1.000 W - 15.000 W 1.000 W - 15.000 W 1.000 W - 15.000 W

Área de processamento (comp.x larg.)
Processing area (long comp.) 3.000 x 1.500mm 4.000 x 2.000mm 6.000 x 2.000mm 6.000 x 2.500mm

Curso do Eixo “X” - “X” axis stroke 3.030 mm 4.030 mm 6.030 mm 6.030 mm

Curso do Eixo “Y” - “Y” axis stroke 1.520 mm 2.020 mm 2.020 mm 2.520 mm

Curso do Eixo “Z” - “Z” axis stroke 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm

Precisão de posicionamento dos Eixos X, Y
X/Y axis position accurac ±0.05 mm/m ±0.05 mm/m ±0.05 mm/m ±0.05 mm/m

Precisão de reposicionamento dos Eixos X, Y
X/Y axis reposition accuracy ±0.03 mm/m ±0.03 mm/m ±0.05 mm/m ±0.05 mm/m

Velocidade Máxima de Deslocamento dos Eixos X, Y
Maximum X, Y Axis Travel Speed 120 m/min 120 m/min 120 m/min 120 m/min

Máxima Aceleração dos Eixos X,Y
Max X/Y running acceleration speed 2.0 G 2.0 G 2.0 G 2.0 G

Sistema de controle - Control system ESA 660 ESA 660 ESA 660 ESA 660

Carga Máxima da Mesa de Corte
Maximum load bearing of the feeder 1.000 Kg 1.900 Kg 2.300 Kg 2.300 Kg

Peso Total do Equipamento
Total weight of the equipment

14.500 Kg 16.500 Kg 18.500 Kg 19.500 KG
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mod.

CORTE A LASER DE FIBRA 
COMBINADO COM CORTADOR DE 
TUBOS

FIBER LASER COMBINED 
WITH PIPES CUTTING

www.lag.ind.br

Cortador de tubos
pipe cutter

 › Model with enclosures and double opening to flat 
cutting and pipes cutting.

 › Equipped with dedicated 150/220 chuck for pipe 
cutting, iron beams, and profile angle.

 › Laser power range: 1.000W>3.000W.

 › Low energy consumption and low maintenance costs.

 › Feeding (loading) of the tubes is done automatically. 
Automatic unloading of the tube scraps, which are 
accumulated in a box located next to the operator's 
location. 
Production goes from tube to plate and vice versa 
immediately and fully automatically, without the need 
for any tool change.

Si
st

em
a 

de
 c

or
te

 a
 la

se
r  

/  
La

se
r c

ut
tin

g 
m

ac
hi

ne
s

Características Features:

Modelo - Model F 3015 HDE LG 4020 LG 6020 LG 6025
POTÊNCIA LASER - Laser generator power 1.000 W - 3.000 W 1.000 W - 3.000 W 1.000 W - 3.000 W 1.000 W - 3.000 W

Área de processamento (comp.x larg.)
Cutting area (length x width) 3.000 x 1.500 mm 4.000 x 2.000 mm 6.000 x 2.000 mm 6.000 x 2.500 mm

Capacidade de corte
Cutting ability 3 - 25 mm 3 - 25 mm 3 - 25 mm 3 - 25 mm

Curso do Eixo "X" - “X” axis stroke 3.030 mm 4.030 mm 6.030 mm 6.030 mm

Curso do Eixo "Y" - “Y” axis stroke 1.520 mm 2.020 mm 2.020 mm 2.520 mm

Curso do Eixo "Z" - “Z” axis stroke 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm

Precisão de posicionamento dos Eixos X, Y
X/Y axis position accuracy ±0.05 mm/m ±0.05 mm/m ±0.05 mm/m ±0.05 mm/m

Precisão de reposicionamento dos Eixos X, Y
X/Y axis reposition accuracy ±0.03 mm/m ±0.03 mm/m ±0.05 mm/m ±0.05 mm/m

Velocidade Máxima de Deslocamento dos Eixos X, Y
Max X/Y speed travel 120 m/min 120 m/min 120 m/min 120 m/min

Máxima Aceleração dos Eixos X,Y
Max X/Y running acceleration speed 2.0 G 2.0 G 2.0 G 2.0 G

Sistema de controle - Control system ESA 660 ESA 660 ESA 660 ESA 660

Carga Máxima da Mesa de Corte
Maximum load bearing of the feeder 1.000 Kg 1.900 Kg 2.300 Kg 3.500 Kg

Peso Total do Equipamento
Total weight of the equipment 14.500 Kg 16.500 Kg 18.500 Kg 19.500 KG

Dados de corte de tubos com mandril de 150, QG30T3
Pipe cutting function with 150 chuck fixture, QG30T3

Comprimento dos tubos:  6.500 mm a 12.500mm,  sobras: 300 mm
tubos redondos: diâmetro 20-150 mm,  quadrados: 20-105 mm

Tube length: 6.500 mm a 12.500mm, leftovers: 300 mm
round tubes: diameter 20-150 mm, square: 20-105 mm

Dados de corte de tubos com mandril de 220, QG60T4
Pipe cutting function with 220 chuck fixture, QG60T4

Comprimento dos tubos: 6.500 mm a 12.500mm, sobras: 300 mm
tubos redondos: diâmetro 20-200 mm, quadrados: 20-150 mm

Tube length: 6.500 mm a 12.500m, leftovers: 300 mm
round tubes: diameter 20-200 mm, square: 20-150 mm

Mandril traseiro, elétrico 
Back chuck, pneumatic

Curso de 20 mm 
(com maior diferença entre os tubos é necessário ajustar a tarraxa de aperto)

Stroke is 20 mm (if the difference between pipes is more need to adjust the claw).

Mandril traseiro, pneumatico
Back chuck, pneumatic

Curso de 20 mm 
(com maior diferença entre os tubos é necessário ajustar a tarraxa de aperto)

Stroke is 20 mm (if the difference between pipes is more need to adjust the claw).

 › Design com cabine fechada e abertura dupla para corte plano 
e corte de tubos.

 › Equipado com mandril de 150/220 para corte de tubos, perfis 
e cantoneiras.

 › Gama de potência Laser: 1000W > 3.000W.

 › Baixo consumo de energia e baixos custos de manutenção.

 › Alimentação (carga) dos tubos é feita de forma automática. 
Descarga automática dos retalhos do tubo, que ficam acumula-
das em uma caixa localizada ao lado do local do operador.

 › A produção passa de tubo a chapa e vice-versa de forma ime-
diata e totalmente automática, sem necessidade de nenhuma 
troca de ferramentas.
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mod.

CORTE A LASER DE FIBRA 
DE BOBINA 

LASER CUTTING WITH 
FIBER FROM COIL

www.lag.ind.br

Desempenho  - Performance LG3015 LG4020

Potência do Laser
Laser generato power 1000 W / 1500 W / 2000 W

Área de corte 
Cutting area (Y*X) 3.000 x 1.300 mm 6.000 x 1.300 mm

Precisão da posição do eixo  X / Y 
X/Y axis position accuracy ±0.05 mm/m

Precisão de reposicionamento do eixo  X / Y 
X/Y axis reposition accuracy ±0.03 mm/m

Velocidade sem carga
Empty-running speed 0-70 m/min

Velocidade de aceleração sem carga  
Empty-running acceleration speed 0-0,8 G

Faixa de espessura 
Suitable thickness range 0,5-2,5 mm

Sistema de controle 
Control system ESA
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Características Features:

 › With coil-materials rack, leveling and calibrating 
equipment, and feeding rack,like one production line.

 › With full covering design to enhance safety 
protection performance.

 › Steel plate welding structure, after high temperature 
quenching.

 › Motors: Schneider brand (Y:2KW,X:1.5KW,Z:0.2KW).

 › Feeding motor: Yaskawa brand(4.4KW).

 › Gear rack: Taiwan KH brand.

 › Maximum feeding speed:15-25m/min.

 › Feeding accuracy:1.5-3mm.

 › Maximum load bearing of feeder:7000KGS.

 › Feeding width:70-1300mm.

 › Inner diameter of coil materials: ø 450-530mm.

 › Outside diameter of coil materials: ø1600mm.

 › Z axis:100mm (up and down).

 › Com suporte de bobina, equipamento de nivelamento, 
calibração e suporte de alimentação, como linha de pro-
dução.

 › Com o projeto de enclausuramento completo para melho-
rar o desempenho de proteção de segurança.

 › Estrutura soldada em chapa de aço, após têmpera a alta 
temperatura.

 › Motor: Marca Schneider (Y: 2kW, X: J, 5kW, Z: 0,2 KW).

 › Motor de alimentação: marca Yaskawa (4,4 KW).

 › Cremalheira: Marca KH de Taiwan.

 › Velocidade máxima de avanço: 15-25m / min.

 › Precisão da alimentação: 1,5-3mm.

 › Capacidade máxima de alimentação: 7000 kg.

 › Largura de alimentação: 70-1300 mm.

 › Diâmetro interno dos materiais da bobina: a 450-530 mm.

 › Diâmetro externo dos materiais da bobina: a 1600 mm .

 › Eixo Z: 100mm (para cima e para baixo).

Equipado com gerador laser de fibra de 1OOOW a 2000W. Equipped with fiber laser generator from  
1000W to 2000W.
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CORTE A LASER PARA 
TUBOS

CUTTING PIPES FIBER 
LASER

www.lag.ind.br

Características Features:

 › Máquina dedicada para corte corte de tubos, vigas e simi-
lares.

 › Sistema de carga e descarga manual ou automatizada.

 › Alta velocidade e eficiência.

 › Baixo custo, corte de vários tipos de materiais com nitro-
gênio e oxigênio.

 › Machine dedicated to cutting pipes, beams and 
similar.

 › Auto Feeding system or manual feeding system.

 › High-speed and efficiency.

 › Low cost, variety types of material can be cutting 
with nitrogen and oxygen.

Modelo - Model LAG 6020 GE LAG 6035 GE
POTÊNCIA FONTE LASER
Laser generato power 3.000 W 3.000 W

Comprimento tubos
Pipe length 6.000 mm 6.000 mm

Frequência do pulso
Pulse frequency 1 – 20.000 HZ 1 – 20.000 HZ

X/Y eixo precisão de reorientação
X/Y reorientation axis accuracy ± 0.03 mm ± 0.03 mm

Formato gráfico suportado
Graphic format supported CAD/Coreldraw CAD/Coreldraw

Fonte de energia
Power supply 380 V / 50 HZ / 3 fases 380 V / 50 HZ / 3 fases

Tubos quadrados
Squares pipes

20X20 mm até 150x150 mm (comprimento 
máximo: 6.000mm, mínimo: 200 mm).

20X20 mm up to 150x150 mm (max. len-
gth: 6.000mm, minimum: 200 mm).

 20X20 mm até 245x245 mm (comprimen-
to máximo: 6.000mm, mínimo: 200 mm).
20X20 mm up to 245x245 mm (max. Len-

gth: 6.000mm, minimum: 200 mm).

Tubos redondos
Round pipes

Ǿ20 mm a Ǿ200 mm (comprimento 
máximo: 6.000 mm, mínimo: 200 mm).

Ǿ20 mm a Ǿ200 mm (max. length: 6.000 
mm, minimum: 200 mm).

Ǿ20 mm a Ǿ345 mm (comprimento 
máximo: 6.000 mm, mínimo: 200 mm).

Ǿ20 mm a Ǿ345 mm (max. length: 6.000 
mm, minimum: 200 mm).

Mandril dianteiro
Front chuck

Pneumático.  (curso total, não precisa de 
ajuste das garras).

Pneumatic. (total stroke, do not need 
chuck adjustment).

Pneumático.  (curso total, não precisa de 
ajuste das garras).

Pneumatic. (total stroke, do not need 
chuck adjustment).

Mandril traseiro
Back chuck

Pneumático.
Pneumatic.

Pneumático.
Pneumatic.

Curso do mandril traseiro
Back chuck stroke

95 mm (se a diferença entre os tubos for 
maior que 95 mm de diâmetro, necessário 

trocar a garra.
95 mm (if the difference between the pipes 

are more than 95 mm is necessary to 
change the chuck).

95 mm (se a diferença entre os tubos for 
maior que 95 mm de diâmetro, necessário 

trocar a garra.
95 mm (if the difference between the pipes 

are more than 95 mm is necessary to 
change the chuck).

Modo de suporte de tubos
Tube support mode

Suporta  três cilindros servo guiados.
Supports three servo guided cylinders.

Suporta  três cilindros servo guiados.
Supports three servo guided cylinders.

Sistema de controle
Control system ESA 660 / CYP Tube ESA 660 / CYP Tube

Dados carregador automático
Feature of the auto-feeding

Diâmetro tubo: 20-150 mm, diâmetro tubo quadrado/retangular: 20X20-150X150 mm, 
comprimento tubo: 6.000 mm, tempo carregamento tubo: 30-35 s, 

máximo carregamento: 400 Kg.
Pipe diameter: 20-150 mm, square/rectangular pipe: 20X20-150X150 mm, pipe length: 

6.000 mm, Pipe’s Load  time: 30-35 s,
Max. weight load: 400 Kg.

Dados descarregamento automático
Feature of the auto unload

Máximo: 4.000 mm descarga.
Max: 4.000 mm unload.

Obs.: O sistema de alimentação automática não alimenta automaticamente as cantoneiras.
Note: The automatic feeding system does not automatically feed the angle brackets.
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precisão, 
alta velocidade,
maior duração,
baixo consumo
Desenvolvida para satisfazer as necessidades de produção, fornecendo: 

BAIXO CONSUMO DE ENERGIA
Respeito pelo meio ambiente.

ALTA PRODUTIVIDADE
Com ciclos otimizados e processos altamente confiáveis.

FLEXIBILIDADE
Na utilização de diferentes materiais, permitindo o processamento 
tanto de materiais opacos como de materiais refletivos e com altas 
espessuras.

FACILIDADE DE USO
Instalação simples e baixos custos de manutenção.
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 › Não necessita de fundações especiais.
 › A instalação é simplificada.
 › Montado num único bloco para fácil transporte e manutenção.
 › Acessibilidade de ambos os lados.
 › Possibilidade de carregar e descarregar chapas sem a utilização de 
trocador de paletes.

 › Estrutura do pórtico com duplo acionamento.
 › Mesa de trabalho com transmissão automática para tornar o trabalho 
mais eficiente.

VANTAGENS

precision,  
high speed,
longer duration,
low consumption
Developed to meet production needs by providing:

REDUCED ENERGY CONSUMPTION
Respect for the environment.

HIGH PRODUCTIVITY
With optimized cycle times and highly reliable processes.

FLEXIBILITY
In the use of different materials, allowing the processing of  
opaque / glossy materials with high thicknesses.

EASE TO USE
Simple installation and low maintenance costs.

 › It does not require special foundations.
 › Installation is simplified.
 › Mounted in a single block to facilitate transport and maintenance.
 › Accessibility from both sides.
 › Possibility to load and unload sheets without using pallet change.
 › Portal structure with double drive.
 › Work table with automatic change to make work more efficient.

ADVANTAGES
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Características principais
ESTRUTURA BASE
O design único, de acordo com o projeto 
da engenharia mecânica, desempenha 
um papel na prevenção de choques e 
vibrações.
A estrutura base da máquina (leito da 
máquina) é feita com chapas de 25-
30 mm de espessura, com mais de 10 
processos tecnológicos, tais como corte, 
dobra e solda automática, etc. Cada 
estrutura é recozida a 650 ° C durante 12 
horas, para aumentar a dureza e eliminar a 
tensão do material).
A parte inferior do quadro é feita com 
uma estrutura "W", enquanto os dois 
lados da estrutura foram projetados em 
forma de cruz.
 

CNC ESA + INDUSTRIA 4.0
Além da programação simplificada e 
integrada, fornecemos conexão completa ao 
sistema Industry 4.0.
Isso permite simular o fluxo de trabalho 
praticamente antes de trazê-lo fisicamente 
para a máquina.
Dessa forma, o usuário aumenta o 
desempenho do laser sem desperdício e no 
menor tempo possível.

TROCA DE PALETES
O sistema de troca de paletes é do tipo 
RAMPA, patenteado internacionalmente 
de forma exclusiva.
A vantagem desse sistema de troca  
é que os dois paletes se mantém 
sempre na mesma altura após a troca, 
permitindo assim maior eficiência de 
tempo e posicionamento do cabeçote de 
corte, não sendo necessária nenhuma 
regulagem após a troca. A velocidade 
de troca é  de 18 segundos, melhorando 
assim notavelmente sua eficiência de 
trabalho.

TESTES DE PRECISÃO E 
ALINHAMENTO
Com sofisticados instrumentos e 
softwares são feitos testes em cada 
máquina para verificar a precisão e 
alinhamento das guias para se obter uma 
elevada precisão de posicionamento com 
uma tolerância de 0,02 mm em todo o 
comprimento útil.

PÓRTICO
Feitos de alumínio extrudado de aviação, 
a espessura da chapa de proteção lateral 
pode atingir 28 mm. O alumínio extrudado de 
qualidade de aviação tem muitas vantagens, 
tais como boa resistência, peso leve, 
resistência à corrosão, baixa densidade, 
melhora muito a velocidade de corte. 
Tamanho notável e único no mercado.

Main features
BASE FRAME ( MACHINE BED)
Unique design, accords with engineering mechanics design, plays a role of shock and vibration prevention. 
The base frame of the machine is made with 25-30 mm thick sheets with over 10 technological processes, 
such as cutting, bending and automatic welding, etc.
Each frame is annealed at 650 °C for 12 hours, to increase the hardness and eliminate the stress  
of the material).  
The lower part of the frame is made with a "W" structure, while the two sides of the frame have been 
associated with a cross shape.

ESA + INDUSTRIA 4.0 CNC
In addition to a simplified, integrated programming, we provide the complete connection to the Industry 4.0. 
System that allows the workflow to be reproduced in a virtual way, therefore before physically learning in the 
workshop, to verify the behaviour in the abstract and enhance the performance so that the user can approve in 
the correct way without waste and at the lowest possible cost.

PRECISION AND ALIGNMENT TEST
With sophisticated equipment and software, tests are carried out on each test machine to verify the linearity  
and precision of the guides to obtain high positioning accuracy with a tolerance of 0.02 mm over the entire 
length.

PALETT CHANGING SYSTEM
The pallet change system is CLIMBING with an international exclusive patent.
The advantage of the CLIMBING pallet changer is that the two pallets always maintain the same height after 
the change. So the distance between the cutting head and each pallet always remains the same. Then, it is not 
necessary to adjust the position of the cut head every time, which guarantee high cutting precision. The pallet 
changes speed is 18 secs, greatly improving the work efficiency.
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limpeza automática
de bicos
nozzle cleaning

A cada fim de ciclo, o cabeçote desloca-se em cima de uma 
escova metálica para a limpeza do bico.
At each end of cycle, the head moves over a metal brush to 
clean the nozzle.

calibração automática 
do sensor capacitivo 
a cada ciclo
automatic capacitive 
calibration 
at each cycle

sistema APA para 
cálculo automático do 
esquadro da chapa
(APA) auto detecção
APA system for 
automatic calculation 
of the plate alignment
(APA) self detection

O esquadro da chapa e sua borda são encontrados automati-
camente, usando o método de detecção de 3 pontos na cha-
pa. Portanto o operador não precisa posicionar manualmente 
a chapa nos batentes de referência da mesa da máquina
Sistema essencial em chapas pesadas.

The alignment of the plate and its edges are found auto-
matically, using the 3-point detection method on the plate. 
Therefore, the operator does not need to manually position 
the plate at the reference stops on the machine table.
Essential system in heavy plates.

Alto 
desempenho
Velocidade máxima de posicionamento 120mt / min.
Aceleração máxima do posicionamento: 2.0 G.
Principais componentes para transmissão fabricados na Itália.

High  
performance
Maximum positioning speed of 120mt / min.
Maximum positioning acceleration: 2.0 G.
Main parts for the transmission are Made in Italy.

advantages

vantagens
BAIXO CUSTO E EFICIÊNCIA

EFFICIENCY AT LOw COST

 › Technology: Integrated fiber laser.
 › Use: wide range of materials.
 › High efficiency and energy savings.
 › Low operating and maintenance costs.

 › Tecnologia: Laser de fibra integrada.
 › Uso: ampla gama de materiais.
 › Alta eficiência e economia de energia.
 › Baixos custos operacionais e de 

manutenção.
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O cabeçote de corte PRECITEC é usado para modernos 
processos de cortes planos e de tubos.
O sistema de substituição de consumíveis é rápido, simples e 
permite o corte de vários tipos de materiais com vários tipos 
de processamento.
A Marca PRECITEC (alemã), com função de foco automático, 
é muito estável e de alta qualidade.

The cutting head is used for modern sheet metal  
processing in flat systems and in pipe cutting.
The consumables replacement system is quick, simple 
and allows the cutting of various types of materials  
with various types of processing.
The brand PRECITEC (Germany) with autofocus  
function, is very stable and of high quality.

eficiência
 › Elevada velocidade de corte, com sensor de distância.
 › Tempos de conversão baixos e rápidos.
 › Troca de distância focal.
 › Ótica de focagem pré-ajustável.

 › Corte de diversas espessuras de materiais.
 › Corte de metal.
 › Distância Focal adaptada à sua aplicação.

flexibilidade

 › Substituição simples e segura de consumíveis.
 › Diferentes possibilidades de resfriamento.
 › Todas as conexões na parte de cima.
 › Otimização do fluxo de gás.

uso rápido e seguro

 › Distância constante da peça em qualquer temperatura 
de operação.

 › Compensação das tolerâncias dos materiais.
 › Qualidade de corte constante.

detalhes operacionais

efficiency
 › High cutting speed with distance sensors.
 › Quick turnaround times.
 › Change of focal distance.
 › Pre-adjustable focusing optics.

 › Cutting of different material thicknesses.
 › Metal cutting.
 › Focal lengths adapted to your application.

flexibility

 › Simple and safe consumables replacement.
 ›  Various possibilities for cooling.
 › All connections at the top.
 › Optimization of the gas flow.

quick and safe use

 › Constant workpiece distance at any  
operating temperature.

 › Compensation of material tolerances.
 › Constant cutting quality.

operational details

cabeçote de 
corte
PRECITEC

cutting head
PRECITEC

www.lag.ind.br
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sistema de troca 
PALETE
Pallet changing
SISTEM
O sistema de troca de paletes que fornecemos é do tipo 
RAMPA, com patente internacional exclusiva. 
A vantagem do trocador de paletes RAMPA é que os 
dois paletes mantêm sempre a mesma altura após a 
troca e isto permite que a distância entre a cabeça de 
corte e a chapa em cada palete permaneça sempre a 
mesma, eliminando a necessidade de ajustar a posição 
da cabeça a cada troca, garantindo alta precisão de 
corte.
A velocidade de troca de paletes é alta para a área 
de trabalho 3015, cerca de 18 segundos, melhorando 
bastante a eficiência do trabalho.

The pallet change system we supply is CLIMPING with an 
international exclusive patent.
The advantage of the CLIMBING pallet changer is that 
the two pallets always maintain the same height after the 
change, what represents the distance between the cutting 
head and each pallet always remains the same, so it is not 
necessary to adjust the position of the head cut, which can 
guarantee high cutting precision. 
The pallet change speed is high for the work area 3015, 
about 18 seconds, greatly improving the work activity.

21
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www.lag.ind.br

carga e descarga com
ARMAZÉM E TRIAGEM 
loading and unloading with
TOWER AND SORTING
Também é possível integrar a função de carga e descarga para 
máquinas de corte a laser com um armazém de torres de vários 
andares sobre o solo (versão com torre no solo) ou na estrutura 
(versão com torre na estrutura) e/ou com sistemas de triagem 
automática (versão com triagem). Os sistemas de triagem, 
graças a Robôs antropomórficos dedicados e software 
específico, permitem gerenciar a descarga e o armazenamento 
de chapas metálicas processadas por máquinas de corte a 
laser, sendo capaz de distinguir as peças no nesting do próprio 
laser, depositá-las nos paletes e transferir os resíduos em 
gavetas especiais de descarga.

It is also possible to integrate the loading and unloading 
function for laser cutting machines with a multi-storey 
tower warehouse on the ground (version with tower on the 
ground) or on structure (version with tower on structure) 
and / or with automatic sorting systems (version with 
sorting).
The sorting systems, thanks to dedicated 
anthropomorphic robots and specific software,  
allow you to manage the unloading and storage of the 
sheet processed by the laser cutting machines.  
They are therefore able to distinguish the pieces in the 
nesting of the laser itself, deposit them on the pallets  
and transfer the waste to special discharge trays.
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sistema automático 
DE CARGA E DESCARGA 
automatic load  
and unload 
SYSTEM
Foram desenvolvidos sistemas automatizados de 
carregamento e descarregamento de chapas, projetados 
para serem combinados com as novas máquinas de 
corte a laser instaladas.
Os sistemas de corte a laser estão disponíveis em 
várias versões padronizadas para folhas de medição: 
3000x1500 mm, 4000x2000 mm e 6000x2000 mm.
Estes sistemas podem manipular chapas de metal com 
espessura máxima de 10 mm (versão normal) ou chapas 
com espessura máxima de 20 mm (versão pesada).

These automated sheet loading and unloading systems 
have been developed, designed to be combined with  
newly installed laser cutting machines.
The laser cutting systems are available in many 
standardized versions for measuring sheets:  
3000x1500 mm, 4000x2000 mm and 6000x2000 mm.
Therefore these systems can handle sheet metal with 
a maximum thickness of 10 mm (normal version) or 
sheet metal with a maximum thickness of 20 mm (heavy 
version).

www.lag.ind.br

CNC ESA 

CNC ESA CONTROL 
“user friendly” 
CARACTERÍSTICAS GERAIS / 
GENERAL CHARACTERISTICS

TECNOLOGIA / TECHNOLOGY PORTAS DE COMUNICAÇÃO  /
COMMUNICATION PORTS

 › Fonte de alimentação de 24 VDC 100 Watt máx.
 › Display gráfico 19" Multi Tuch display colocrido.
 › Corpo de alumínio ergonomicamente moldado com um 
painel adequado para o funcionamento de máquinas com 
botões e interruptores.
 › Silicon Hard Disk (disco flash) - (1.000.000 de programas).
 › Predisposição para teclado e mouse padrão PC.
 › Osciloscópio integrado. 

 › Power supply 24 VDC 100 Watts max.
 › 19 “Multi Tuch Screen colored graphic display.
 › Ergonomically molded aluminum body with a panel 
suitable for operating machines.
 ›  with buttons and switches.
 › Silicon Hard Disk (flash disk). (1,000,000 programs).
 › Provision for keyboard and mouse for standard PC.
 › Integrated oscilloscope.

 › CPU PC: ADM Embedded GX 420 CA 2GHz, com 4 Gb de 
RAM.
 › CPU CNC: AMD LX-LX800 5OOMHz, com 128Mb de RAM.
 › Lógica integrada FPGA.
 › Fibra ótica.. 

 › CPU PC: ADM Embedded GX 420 CA 2GHz, com 4 Gb de 
RAM.
 › CPU CNC: AMD LX-LX800 5OOMHz, com 128Mb de RAM.
 › Integrated FPGA logic.
 › Optic fiber.

 › 2 portas seriais RS-232/422.
 › 2 portas USB 11".
 › 1 porta ETHERNET.
 › 2 portas CAN OPEN.
 › Interface de fibra ótica.
 › Comunicação de rede local.
 › 32 entradas / saídas / 0 (expansíveis).
 › 1 saída VGA.
 › Interface de fibra ótica.

 › 2 RS-232/422 serial ports.
 › 2 USB 11 ports.
 › 1 ETHERNET port.
 › 2 CAN OPEN ports.
 › Optical fiber interface.
 › Local communication network.
 › 32 I / O inputs / outputs (expandable).
 › 1 VGA output.
 › Optical fiber interface.
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software 
LIbELLULA CUT 
Libellula CUT  é um software 
CAD / CAM otimizado para 
programação de todos os 
tipos de máquinas de corte.
Graças à sua integração 
CAD,  Libellula CUT cria
e importa desenhos 
de qualquer outra 
plataforma de design 
geométrico, otimizando 
automaticamente e 
habilitando os perfis.

Libellula CUT  
is a CAD / CAM software 
optimized for programming all 
types of cutting machines.
Thanks to its CAD integration, 
Libellula CUT creates and 
imports drawings from any 
other geometric design 
platform, automatically 
optimizing and enabling 
profiles.

Tem os melhores 
algoritmos para calcular 
automaticamente o nesting 
máximo.
O software tem o potencial 
de fazer a diferença.
Libellula CUT  economiza 
muito tempo graças ao 
seu sistema totalmente 
automático. O uso do 
Nesting do libélula é muito 
simples e não requer uma 
configuração complexa.

It has the best algorithms  
for automatically calculating  
the maximum nesting.
The software has the potential 
to make a difference. 
Libellula CUT saves a lot 
of time thanks to its fully 
automatic system.
The use of the nested 
dragonfly is very simple  
and doesn't require a  
complex configuration.

www.lag.ind.br
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distribuição  
MUNDIAL 
worldwide
DISTRIbUTION
A nossa produção é realizada 
nos seguintes países:

A nossa rede de distribuição 
abrange os seguintes continentes:

A nossa rede comercial 
abrange os seguintes países:

Our production takes place  
in the following countries:

Our distribution network covers  
the following continents:

Our commercial network covers  
the following countries:

lag machinery  
SEDE PRINCIPAL
lag machinery  
MAIN FACILITIES

www.lag.ind.br
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EUROPA
ÁSIA 
AMÉRICA DO NORTE
AMÉRICA DO SUL

Bálcãs / Países Escandinavos / Polônia, 
Alemanha / Áustria / República Checa 
Eslováquia / Portugal / Rússia / África 
do Sul / India

CHINA, ITÁLIA, 
BRASIL

DISTRIBUIÇÃO/  DISTRIBUTION

PRODUÇÃO / PRODUCTION

Sede comercial e produtiva
Headquarters - Shanghai - China 

LAG Industrial 
Automation Co.,Ltd 
Address: No.1661, Jialuo Road, 
Jiading ,Shanghai ,China
Zip code 201800
Tel: 0086 21 39523505

Area de produção e show room na Italia
Productive site and showroom  (IT)

LAG MACHINERY SRL
Via Cal Croci Nord 10/B
31050 Vedelago (TV) - Italy
t. +39 0423 492144
info@lagmetalmachinery.com
www.lagmachinery.net

Sede produtiva
Productive site - Brazil 
 
LAGASPARINI Comércio de Máquinas
Rua Antonio Singer, 2885 
Campo Largo da Roseira
Sao José dos Pinhais / PR /  
Caixa Postal: 1084/CEP: 83.091-002
CNPJ 04.575.041/0001-67
Phone: +54 41 2169.8100



laser
sistemas de corte 

  
 
 

LAG MÁQUINAS
Rua: Alcebíades da Cruz, 195 - Bloco 1 - Bairro: Campo 
Largo da Roseira 
CEP 83091-000 - São José dos Pinhais - Paraná
Fone: +55 41 2169-8100
vendas@lag.ind.br
www.lag.ind.br


