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Introdução
Lantek Expert Cut é um sistema CAD/CAM especialmente 
concebido para automatizar a programação de máquinas de 
corte de chapa (oxicorte, plasma, laser e jato de água). É o 
resultado de mais de 30 anos de experiência colaborando 
estreitamente tanto com fabricantes quanto com usuários 
destes tipos de máquinas. 

Conjuga perfeitamente a tecnologia de máquina com as 
necessidades de programação e gestão do cliente. Lantek 
Expert Cut dispõe de uma interface avançada, intuitiva e 
amigável que facilita e melhora a eficiência dos usuários na 
hora de programar.

Nesting
Nesting manual e automático de grande flexibilidade e 
máximo rendimento.

Perfeita combinação do Nesting automático e 
semiautomático com potentes funções de Nesting manual 
como copiar, mover, rotacionar, etc.

Nesting automático do Lantek Expert otimiza ao máximo a 
disposição de peças na chapa ou retalho.

Tecnologia
Lantek Expert Cut permite configurar e gerenciar os tipos de 
ataques para cada tipo de contorno. Pode-se gerar o corte 
comum entre várias peças ou limitá-lo somente a pares de 
peças, com micro cortes e pré cortes.

Faz a detecção de erros tanto no desenho como no corte.

Lantek Expert Cut dispõe de ataques automáticos, 
corte manual e automático, cópia de operações de 
corte, configuração personalizada de máquinas e pós-
processadores para todo tipo de máquinas.

Tecnologia laser
Dispõe de tabelas de tecnologia laser específicas para 
cada tipo de máquina, gestão de entradas reduzidas, 
entrada com retrocesso, piercings personalizados, furação 
rápida, sprintlaser, flying cut, amarrações, microcortes, 
microsoldaduras, gerenciamento do cabeçote, atributos de 
contorno, extração em manual e automático, etc.

Tecnologia jato de água
Dispõe de tabelas de tecnologia de jato de água específicas 
para cada máquina, reduções de velocidade em cantos, 
penetrações especiais e multicabeçote.



Tecnologia oxicorte / plasma
Lantek Expert Cut permite a introdução de elementos 
tecnológicos como amarrações, anéis e pontes. Realiza 
uma perfeita gestão de distintos tipos de cabeçote e 
permite mudanças entre eles. Outras características 
importantes são:
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CAD/CAM MES ERP+ ADVANCED MANUFACTURING

Módulos 3D para Chanfros
• Módulo de desenho 3D  de Chanfros em peças complexas.

• Visualizador  3D.

Características técnicas
• Todas as opções do Lantek Expert estão integradas em 

um único programa. Adicionalmente, o Lantek Expert 
possui uma completa integração com nossa solução 
de gestão empresarial: Lantek Integra, colocando à sua 
disposição a mais ampla gama de soluções CAD/CAM/
ERP para empresas do setor de transformação de chapas, 
perfis e tubos. Da mesma forma, o Lantek Expert oferece a 
possibilidade de integrar-se a um ERP externo.

• Trabalho em equipe. Disponível para operar em modo 
autônomo ou também instalado em uma rede local com 
opção para trabalhar com licenças flutuantes.

• Gestão de peças e armazéns de chapas por meio de bases de 
dados abertas. Todas as peças são salvas em bases de dados 
organizadas. Existe um armazém de chapas classificado 
por material, espessura, data, etc., no qual se encontram as 
chapas e os retalhos.

• Ampla biblioteca de peças paramétricas.

• Cálculo de tempos e custos reais. Lantek Expert controla 
todas as tecnologias de máquina oferecendo um controle 
total dos tempos e custos por peça e por chapa.

• Desenho 2D. Possui opções avançadas de geometria e 
edição.

• Importador / Exportador Inteligente. Conexão com os 
sistemas CAD mais importantes do mercado: DXF, DWG, 
IGES, etc.

• Lantek dispõe da mesma forma de uma ampla gama de 
produtos para satisfazer às necessidades de produção de 
sua empresa: software para perfis, tubos, caldeiraria (HVAC) 
e além disso tudo integrado com nosso software de gestão 
empresarial Lantek Integra.

• Multicabeçote.

• Marcação por pó, punção, textos em inkjet, furação, etc.

• Corte continuo.

• Chanfros: gestão completa do corte com maçaricos 
giratórios e triplos.


