
alta performance de corte
HGR

o melhor corte vertical

com um princípio de funciona-
mento único, as guilhotinas HGR 
diferenciam-se pelo comporta-
mento estrutural dinâmico e o 
resultado do corte.
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wel
co
meo melhor corte com a melhor 

performance e durabilidade.

o corte vertical é o sistema mais eficaz e preciso 
comparado aos sistemas alternativos no corte de 
guilhotina. com este sistema, é possível variar o 
ângulo de corte dependendo do tipo de material e 
da espessura da chapa.

as guilhotinas HGR possuem um 
sistema de corte único sem vibração 
e silencioso com uma qualidade de 
corte excelente.

hgr
A excelênciA
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Mak-
ing

futu
re vantagens principais

  /  vantagens principais

índice

pÁg.

.01 sistemas diferenciadores 4

.02 gama hgr 7

.03 equipamento 10

.04 rico green 16

.05 gama de produtos rico 18

.06 características técnicas 20

.01   /   corte vertical

.02   /   Ângulo de corte variável

.03   /   estrutura ímpar

.04   /   customizável 

.05   /   Baixa vibração

.06   /   2 anos de garantia

2
YEAr
wArrAnty



p |  5

/ sistEmA rAE

Mais confoRto 
durante o corte, o esbarro retrai 
automaticamente para evitar a 
colisão com a chapa.

/ vAriAção dE Ângulo

veRsatilidade 
de forma a minimizar o efeito 
“hélice” da chapa, a guilhotina hgr 
permite variar o ângulo consoante a 
espessura da chapa. esta variação é 
feita automaticamente.

  /  sistemas diferenciadores

sistemas diferenciadores

/ cortE vErticAl /  Função stAndbY

PouPança efetiva
o modo de poupança de energia é 
ativado automaticamente sempre 
que a máquina não realizar cortes 
num período superior a 5 min.

A rico tem como política uma rigo-
rosa escolha dos seus componentes 
em função da sua vasta experiência 
adquirida ao longo do tempo.

todos os componentes 
são certificados de acordo com as 
normas europeias

PoRta-lâMinas eM RolaMentos
este sistema garante a distribuíção 
homogénea da força a todo o 
comprimento que resulta num corte 
suave e sem vibrações.

75%
poupança
em vazio

20%
energia
efetiva
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Mak-
ing
fu-

ture a rico valoriza o seu serviço pela 
qualidade e proximidade com o 
cliente. a competência e experiência 
como fabricante são fatores chave 
nas soluções e resultados que 
apresentamos.

ser cliente rico é ter garantia de um 
serviço de excelência e um aconselhamento 
permanente pré e pós venda. entendemos 
que osuporte técnico é vital para o bom 
desempenho dos nossos equipamentos e por 
isso, em 2007, decidimos oferecer formação 
gratuita e vitalícia a todos os nosso clientes.

garantimos intervenção imediata para 
qualquer urgência, quer a nível de possíveis 
avarias, quer na formação ou esclarecimento 
de dúvidas. dispomos de técnicos altamente 
qualificados e experientes que poderão dar o 
melhor aconselhamento.

disponibilizamos ao nossos clientes 
um serviço técnico qualificado com 
os seguintes objetivos:
- Resolução À PRiMeiRa inteRvenção;
- RaPidez na ResPosta;
- GaRantia de qualidade.

seRviço Pós-venda

1050 1550 2050 2550 3050 4050 6050

4 mm

6 mm

8 mm

10 mm

13 mm

16 mm

20 mm

25 mm

30 mm

  /  gama hgr

gama hgr

a gama HGR é totalmente configurável de 
acordo com os requisitos do cliente.

os modelos standard variam de capacidades 
entre 4 e 30 mm. a rico pode fabricar 
modelos com capacidades diferentes sob 
pedido.

hgr
totAlmente conFiGUrável

cAPAcidAde
comPr. (mm)

sob pedidostandard
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thin-
king
ahe-
ad

o movimento do porta-lâminas, apoiado em 
rolamentos, oferece um suporte constante 
e permanente sem necessidade de 
lubrificação. todos os pontos de apoio são 
ajustáveis para assegurar um corte perfeito.

hgr
Um sistemA único

o sistema vertical consiste em man-
ter o porta-lâminas apoiado em 
rolamentos em todo o comprimento 
de corte.

este sistema permite ao utilizador 
alterar o ângulo em função da chapa, 
situação não possível em máquinas de 
corte oscilante, onde o ângulo é fixo.

as guilhotinas HGR são uma garantia de cor-
tes dimensionalmente precisos, com menor 
rebarba, hélice ou torção em qualquer espes-
sura ou tipo de material. o projeto é baseado 
no princípio de corte vertical com variação de 
ângulo e uma estrutura robusta tipo monoblo-
co em que o porta-lâminas é suportado em 
rolamentos ajustáveis   ao longo de todo o seu 
comprimento. esta tecnologia, desenvolvida 
ao longo de décadas de experiência, permite 
ajustar o ângulo de corte mais adequado de 
acordo com as características da chapa, ga-
rantindo assim, um corte suave e equilibrado 
ao longo do seu comprimento.

um corte de RefeRência
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standard optional

tipo page

comando elgo p40 11
elgo p40t 11
delem dac-360 11
cybelec cybtouch 6g 11

sistemas corte vertical 4
Ângulo de corte variável automático 5
comprimento de corte automático 5
rae - retração automática 5
função standby 5

suportes 
frontais

régua esquadria 1000 mm -

suporte simples 1000 mm -
esbarro frontal fg1/fg2 -
suporte simples quadrado -
suporte com 2 guias e escala -
suporte com 1 guia e esferas -

suportes 
Posteriores

mac1 12
mac2 12
mac3 13
macX 13

segurança
frontal

proteção frontal mecânica -
proteção frontal basculante 14
Barreiras fotoelétricas  ( tipo iv) -

segurança 
Posterior

Barreiras fotoelétricas  ( tipo iv) -

esbarro Bga -
Bga-s servo-motorizado 14

outros painel de comando em pendural giratório -
iluminação de linha de corte com sombra -
iluminação led da mesa -
calcadores com força progressiva equipados com fibroflex -
2 modos de corte: corte contínuo ou ciclo-a-ciclo -
calcamento independente (pré-selecionado) -
mesa frontal com esferas transportadoras -
contador de horas -
mesa frontal em inox -
linha de corte laser 14
fse - extração frontal 12
rts - return to sender - 13
suta -

a escolha da configuração 
de uma máquina é funda-
mental para se obter o 
máximo rendimento tendo 
em conta o tipo de utilização 
que se pretende.

o objectivo é obter o retorno que seja superior 
ao investimento em cada opcional. para isso é 
importante avaliar qual o retorno tendo em conta o 
trabalho que se pretende realizar no futuro.

a iMPoRtância da confiGuRação

equipamento

fazemos 
propostas com 
configurações 
detalhadas, 
com base nos 
requisitos do 
cliente

elGo cybelec deleM

P 40 P40 t  cybtouch 6G dac-360

capacidade de memória 500 linhas                    
Exemplo: 20 programas 
com 25 linhas

1000 linhas                       
Exemplo: 50 programas 
com 20 linhas

ilimitado 100

linhas por programa - - 24 25
ecrã lcd 120x80 px 5.7” tft 5.7” crt 4.7” lcd
touch screen - -
lista de materiais
conta cortes
Programável

retração
pressão -
comprimento

controlo de...
mesa pneumática - -
Ângulo
afastamento lâminas

. coMandos

s

  /  equipment

standard opcional

standard opcional
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Mac1

 

. mesa pneumática de apoio de chapa e 
acionamento automático;

. velocidade programada;

. movimento basculante desde a rampa de 
extração de chapa.

Mac2

 

. mesa pneumática de apoio de chapa e 
acionamento automático;

. velocidade programada;

. múltiplos cilindros instalados no esbarro;

. movimento linear paralelo à chapa a cortar.

fse

 

. sistema de extração frontal de chapa até 
450 mm de comprimento;

. inclui 1 gaveta de extração.

Sistema FSE apenas possível com mesa 
MAC2 ou sem mesa.

Mac3

 

. mesa pneumática de apoio de chapa e 
acionamento automático;

. velocidade programada;

. movimento linear vertical e perpendicular à 
chapa a cortar;

. mesa de extração de chapa com telas 
transportadoras;

. 3 modos de funcionamento;

. sistema de sepação de chapa.

Macx

 

. mesa pneumática de apoio de chapa e 
acionamento automático;

. velocidade programada;

. duplo movimento: vertical e basculante;

. garante o apoio total da chapa durante o 
corte.

Rts - return to sender

 

o sistema rts (return to sender) permite 
enviar a chapa cortada diretamente ao 
operador via zona de entrada. 

Este sistema está disponível apenas com a 
mesa MACX.

. suPoRtes de cHaPa PosteRioRes 
e sisteMas de extRação

o suporte de chapa posterior é 
particularmente importante para chapa 
fina. 
 
este sistema assegura que a chapa está sempre 
alinhada com o esbarro, garantindo uma medição 
correta. os sistemas de extração podem ser 
adicionados dependendo do suporte selecionado.

  /  equipamento

a estrutura HGR é desenhada para assegurar 
o melhor equilíbrio com a menor deformação 
durante o corte.

com uma estrutura em monobloco soldada e reforçada 
com chapa certificada de alta qualidade, devidamente 
dimensionada.
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Mak-
ing 
the 

best-
fut-
ure

confiGuRação da Mesa
a mesa frontal pode ser equipada com vários 
suportes e diferentes configurações:

- suPoRtes fRontais;
- esbaRRosfRontais;
- Mesa eM inox;
- Mesa Revestida eM sustaMid.

. outRos oPcionais

. esbaRRo

todas as guilhotinas hgr têm ângulo de corte 
variável com ajuste automático pelo comando, 
dependendo da espessura e tipo de material da 
chapa.

hgr
ÂnGUlo de corte vAriável

 PRoteção fRontal basculante linHa de coRte laseR

 bGs bGa

motor ac
fuso de esferas 
correia de transmissão
velocidade: 70 mm/s
precisão: ± 0,10 mm 

servo motor Brushless 
fuso de esferas 
correia de transmissão
velocidade: 250 mm/s
precisão: ± 0,05 mm

s
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be
part
of it

a Rico promove uma política amiga do ambiente e para isso 
introduziu em todos os seus equipamentos o standby function. 
esta funcionalidade resulta na paragem automática do motor 
após 5 minutos de inatividade.

com o standby function existe uma poupança efetiva de 
energia de uma forma automática.

rico green
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com standby

sem standby

poupanÇa
em vaZio

75%

20%
poupanÇa

efetiva

rico grEEn
inteGrAted nAtUre

evoluindo respeitando os princípios 
de sustentabilidade e preocupação 
ambiental.

40

  /  rico green
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where 
do you

want 
to go

  /  gama de produtos rico

pequena dimensÃo
Prcn / PrcB / HGr

 

encarar os desafios do futuro, e dar o 
nosso contributo às indústrias criando 
condições de sustentabilidade, é o 
principal compromisso da Rico.

as operações do dia-a-dia são importantes, 
mas as estratégias de negócio a longo prazo 
serão o maior fator o sucesso. a construção 
de um quadro de princípios sólidos e 
confiáveis irá ajudar a garantir que a visão do 
futuro será planeada e executada. 

know-How
quase 50 anos de experiência no fabrico de 
máquinas guilhotinas dá-nos a segurança 
necessária para os desafios do futuro.

confiança + duRabilidade 
elevados padrões de qualidade e uma equipa 
com a melhor formação e conhecimento são a  
condição mais importante do nosso sucesso.
os nossos produtos são o resultado de um 
foco contínuo de melhoria nos processos e 
sustentados por níveis de alta qualidade, que 
resultam num reconhecimento das máquinas  
rico como equipamentos de última geração.

cResciMento sustentável
o objetivo estratégico da rico é garantir um 
crescimento sustentável que possa resultar no 
investimento em inovação, contribuindo para 
o valor acrescentado dos nossos clientes. em 
paralelo promovemos melhores condições 
para os nossos colaboradores, respeitando 
sempre o meio ambiente.

anteciPaR o futuRo

grande dimensÃo

média dimensÃo

gama de produtos rico
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características técnicas
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espessura nº Golpes 
por Min dimensões

mm mm ° qt qt qt mm mm kW lts mm Kg

hgr 204 2050

4 2,5 1,5/0,7

22 33 12

1000

135 5,5 55

2600 1720 2330 0 3750

hgr 2504 2550 17 27 14 3100 1720 2330 0 4600

hgr 304 3050 16 27 17 3600 1720 2400 0 5200

hgr 404 4050 11 18 22 155 7,5 110 4600 1790 2550 0 7350

hgr 604 6050 10 16 31 264 11 150 6600 2220 2630 0 17300

hgr 206 2050

6 4 1,5/0,7

29 40 12

1000
155

11

100 2600 1800 2500 0 4500

hgr 2506 2550 17 25 14
110

3100 1800 2500 0 5140

hgr 306 3050 17 25 17 3600 1800 2500 0 6000

hgr 406 4050 12 18 22 145 4600 1950 2710 0 9640

hgr 606 6050 9 14 31 272 150 6600 2220 2630 0 23000

hgr 208 2050

8 5 2/0,7

14 21 12

1000
205 11

130

2620 1950 2610 0 5750

hgr 2508 2550 13 20 14 3120 1950 2600 0 6500

hgr 308 3050 10 16 17 3610 1950 2620 0 7760

hgr 408 4050 7 12 22 150 4610 2010 2710 0 12300

hgr 608 6050 6 12 31 265 15 190 6610 2480 2680 0 28700

hgr 210 2050

10 7 2/1

16 24 12

1000

205

15

130

2620 1950 2610 0 6300

hgr 2510 2550 15 23 14 3120 1950 2620 0 7050

hgr 310 3050 12 19 17 3610 1950 2620 0 8700

hgr 410 4050 8 13 22 210 205 4610 2250 2520 0 13500

hgr 610 6050 4 7 31 277 190 6620 2810 3060 0 33800

hgr 213 2050

13 8 2/1

14 20 12

1000 210
18,5

210

2630 2200 2500 0 8300

hgr 2513 2550 13 19 14 3130 2200 2500 0 9720

hgr 313 3050 10 15 17 3620 2200 2500 0 11150

hgr 413 4050 8 13 22 4660 2250 2580 0 14500

hgr 613 6050 4 7 31 1200 277 235 6780 3000 3370 910 49500

hgr 316 3050
16 12 3/1,5

7 14 17 1000
220 22 225

3720 2300 2550 0 12360

hgr 416 4050 4 8 22 1200 4700 2630 2800 0 19000

hgr 320 3050
20 14 3/1,5

6 9 17
1200 215 37 430

3850 2660 2880 0 19200

hgr 420 4050 4 7 22 4760 2530 2880 0 24500

hgr 325 3050 25 17 3/1,5 5 7 17 1200 215 37 430 3870 2660 2890 0 21500

estAs dimensões 
Podem ser diFeren-
tes nAs máqUinAs 
PersonAlizAdAs.

As dimensões PArA 
o trAnsPorte 
Podem diverGir.

a c

B
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