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A marca líder mais inovadora em equipamentos de corte e solda laser

FABRICAÇÃO CRIATIVA COM BASE EM DESENVOLVIMENTO DE ALTA QUALIDADE
LIDERANDO A NOVA ERA DA FABRICAÇÃO INTELIGENTE



A marca líder mais inovadora em equipamentos de corte e solda laser
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A marca líder mais inovadora em equipamentos de corte e solda laser
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EMPRESA1 HISTÓRIA

Penta-Chutian Laser (Wuhan) 
Co., Ltd. foi fundada pelo grupo 
Chutian Laser e o grupo Italiano 
EL.EN. Group. A primeira máquina de corte 

laser Penta foi instalada na Aca-
demia Chinesa de Tecnologia de 
Lançamentos (CALT). 

Lançamento das máquinas de 
corte laser de alta velocidade 
PLUS e HYPE-CUT de CO2.

Fundação da Penta Laser (Wen-
zhou) Co., Ltd. 

Penta Laser em cooperação com RTM 
I tá l i a  pa ra  desenvo lv imento  do  
primeiro sistema de solda laser na  
China para o trem de alta velocidade 
MJ6000.

Lançamento do modelo BOLT de 
corte laser de alta potência.

A fábrica de Wenzhou entra em 
operação.

Desenvolvimento e instalação da 
primeira máquina de corte laser 
de10KW. A primeira máquina de corte a laser de 

ultra alta potência e 15KW foi lançada 
no mercado global e exportada para 
Taiwan. As vendas anuais da Penta 
Laser excederam 1 bilhão de RMB.

Fundação do centro de aplicação de 
laser em Shangai.

Sucesso no desenvolvimento 
da primeira laser de 20KW na 
China.

Construção da quarta fábrica em 
Shandong
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Fundado centro de desenvolvi-
mento conjunto de P&D com a 
universidade de Tecnologia de 
Pequim. 

Inauguração do centro técnico e 
comercial no Brasil.

Venda da primeira máquina de 
12.000W do Brasil.

Instalação do primeiro equipamento
no Brasil, com 4.000W.

Instalação da Máquina Número 
20 no Brasil.



EMPRESA1
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HONRAS E PRÊMIOS

A Penta Laser adere à filosofia comercial de “Ser especialista em aplicações a laser e criar valor para os clientes” , direcionada para aumentar 
a eficiência e reduzir o custo operacional devido à poderosa força da tecnologia.
As primeiras máquinas de corte a laser de fibra de alta potência e alta velocidade 15000W e 20000W da China, máquina de corte a laser de 
fibra de alta eficiência e alta velocidade modelo BOLT, máquina de corte a laser de fibra de grande formato Bull, máquina de corte a laser de 
tubo inteligente WHIRL e corte em 3D GAN, Penta fornece um portfólio completo de produtos desde o corte a laser até a soldagem a laser, do 
corte plano ao processamento até laser tridimensional de cinco eixos, a Penta Laser assumiu a liderança na abertura de um novo modo de 
"fabricação inteligente" para atingir a nova onda da Indústria 4.0, levando o processamento eficiente a laser para uma nova era.

A marca líder mais inovadora em equipamentos de corte e solda laser



PRODUTOS2

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificação Modelo

                                         Bolt VII 301   Bolt VII 4020          Bolt VII 6020     Bolt VII 6025         Bolt VII 8025

Área de Trabalho                          3000*1500mm           4000*2000mm                6000*2000mm            6000*2500mm       8000*2500mm

(VDI 3441):( Precisão)                                                              ±0.03mm/m

(Repetibilidade mecânica)                                          ±0.01mm

Velocidade Deslocamento                                       200m/min (BOLT) |  250 m/min (BOLT VII)

Aceleração Máxima                                                  4.0G              2.8G

Curso do Eixo Z            100mm

Potência do Laser                                                         15000W, 20000W, 30000W

Opção de Fonte Laser                                                     IPG
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MÁQUINAS DE CORTE LASER  
DE ALTA VELOCIDADE

BOLT VII

1

2

3

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Corte ultra-rápido, “fly piercing” e tecnologia de resposta rápida, eficiência de corte aumentada em 20% - 50%
Perfuração livre de rebarbas, canto vivo, corte brilhante em chapa grossa, corte de espessura elevadas, corte de peças de precisão
Sistema de CNC importado e o mais recente software SM5. Corte com baixa pressão, baixo custo e alta eficiência,maior precisão, design moderno

A marca líder mais inovadora em equipamentos de corte e solda laser

PRODUTOS2

Máquina de Corte Laser especialmente desenvolvida para cortar chapas metálicas de espessura entre 3mm até 70mm, com até 30KW de potência do laser, com função exclusiva de rasterização.

CAMPO DE APLICAÇÕES



MÁQUINAS DE CORTE LASER FIBER

FIBER-PLUS

PRODUTOS2
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Prestação de serviços em chapas, fabricação de máquinas, corte de materiais metálicos e fabricação de peças,
especialmente para o processamento de corte de chapas de espessura entre 3mm até 70 mm(aço carbono, aço inoxidável,
liga de alumínio), e área de trabalho útil de corte com até 10 metros de comprimento .

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Modelo

                                             Fiber Plus 3015     Fiber Plus 4020         Fiber Plus 6020      Fiber Plus 6025    Fiber Plus 8025      Fiber Plus 10025

Área de Trabalho                       3000*1500mm           4000*2000mm             6000*2000mm         6000*2500mm          8000*2500mm          10000*2500mm

(VDI 3441):( Precisão)                                                                                  ±0.03mm/m

(Repetibilidade mecânica)                                                                                ±0.01mm

Velocidade Deslocamento                                                                                        120m/min

Aceleração Máxima                                                                                                1.7G

Curso do Eixo Z                                                                                                  190mm

Potência do Laser                                                              6000W, 8000W, 10000W, 12000W, 15000W, 20000W

Opção de Fonte Laser                                                                                          IPG

Cabeçote Bevel                                                                                                  OPCIONAL

CAMPO DE APLICAÇÕES

Cabeçote Bevel - Opcional

A marca líder mais inovadora em equipamentos de corte e solda laser

PRODUTOS2



Corte de alta velocidade para chapas metálicas de espessuras entre 3mm até 25mm,  
amplamente utilizado nas industrias de luminárias,utensílios de cozinha, materiais decorativos de 
aço inoxidável, gabinetes e armários, etc. Potência máxima disponível de até 15.000W.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Modelo

PRODUTOS2

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTOCAMPO DE APLICAÇÕES
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MÁQUINAS DE CORTE LASER FIBER

SWING / BOLT PRO / BOLT V 1

2

3

Função de corte Ultra-fast.
Última versão do software SM5.0 software, upgrade disponível
Proteção para alta potência, dumpers para exaustão, totalmente carenada

A marca líder mais inovadora em equipamentos de corte e solda laser

                                             Swing/Bolt Pro/Bolt V 3015       Swing/Bolt Pro/Bolt V 4020         Swing/Bolt Pro/Bolt V 6020        Swing/Bolt Pro/Bolt V 6025                               

Área de Trabalho                            3000*1500mm                     4000*2000mm                       6000*2000mm                    6000*2500mm                 

(VDI 3441):( Precisão)                                                                    ±0.03mm/m

(Repetibilidade mecânica)                                          ±0.01mm

Velocidade Deslocamento                                                      120m/min (SWING) |  140m/min (BOLT PRO)      |  160m/min (BOLT V) 

Aceleração Máxima                                                       1.5G (SWING)     |  1.7G (BOLT PRO)    |  2.2G (BOLT V) 

Potência do Laser                                                      1000W, 1500W, 2000W, 3000W, 4000W, 6000W, 8000W, 12000W, 15000W



PRODUTOS2

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Modelo

                                      Awing 3015                     Awing 4020                     Awing 6020                     

Área de Trabalho                       3000*1500mm                   4000*2000mm                                        6000*2000mm

(VDI 3441):( Precisão)                                                                            ±0.05mm/m

Repetibilidade mecânica)                                                                            ±0.03mm

Velocidade Deslocamento                                                                              80m/min                                           120m/min

Aceleração Máxima                                                                               0.8G                                              1.5G

Potência do Laser                                                                       1000W, 1500W, 2000W, 3000W, 4000W                3000W, 4000W

Opção de Fonte Laser                                                                               RAYCUS / IPG

Cara e Descarga de Chapas                                            trocador automático de material                                    
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MÁQUINAS DE CORTE LASER FIBER

AWING

 

1

2

3

4

Redução de custos, alta eficiência
Estrutura estilo pórtico, design compacto
Equipado com controlador sem fio, facilidade para operação
Carenagem completa, mesa de trabalho com carregamento automático

VANTAGENS APLICAÇÃO
Adequado para corte rápido de chapas metálicas. Amplamente utilizado no processamento 
de chapas, iluminação, utensílios de cozinha, materiais decorativos, gabinetes, e outros 
mercados.

A marca líder mais inovadora em equipamentos de corte e solda laser



10KW-20KW 

PRODUTOS2
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RECURSOS DO EQUIPAMENTO

A tecnologia de tratamento térmico do chassi da máquina, para garantir estabilidade e precisão

Cabeçote de corte especial para alta potência, que pode suportar e manter cortes e estáveis.

Banco de dados de corte exclusivo para perfuração rápida, corte de alta velocidade e corte de chapas grossas, corte para 

aço inox de até 100 mm, para aço carbono de até 70 mm.

Equipado com a nova versão do software CNC Smart Manager 5.0, que otimiza vários modos de perfuração, utiliza a nova 

geração de gerenciamento de interpolação simultânea e move-se fluentemente sem pausas; A produtividade em chapas 

finas aumenta em 50%. Obstruções durante o corte podem ser detectadas para evitar colisões ao máximo em execução 

rápida .

A marca líder mais inovadora em equipamentos de corte e solda laser

MÁQUINAS DE CORTE LASER FIBER

PRODUTOS2



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações     Modelo

PRODUTOS2
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MÁQUINA DE CORTE LASER
DE GRANDES DIMENSÕES
BULL

                                                                                 Bull8020/8035/10035/12035/16035/18035/20035…

Área de Trabalhao                                                                       4m-30m customizável

(VDI 3441):( Precisão)                                                                              ±0.1mm

(Repetibilidade mecânica)                                                                       ±0.08mm

Velocida Deslocamento                                                                                80m/min 

Aceleração Máxima                                                                            0.8G

Curso Z                                                                                       200mm

Potência do Laser                                                                             2KW~20KW

Corte Em Ângulo                                                                                     Opcional

VANTAGENS DO EQUIPAMENTO VANTAGENS SOBRE O CORTE PLASMA

Utiliza o design de pórtico, garante a precisão diagonal para peças grandes

Alta velocidade (80m / min) e aceleração rápida (0,8G)

Proteção do laser e grade de segurança

Alta precisão, boa qualidade de corte. Alta velocidade e alta eficiência

Kerf de corte pequeno; Alta utilização de material

Limpo e ecológico; economia de energia
Cabeçote Bevel opcional

A marca líder mais inovadora em equipamentos de corte e solda laser

PRODUTOS2



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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Especificações 

Model

PRODUTOS2

1

3

2

4

5

SÉRIE WHIRL MÁQUINA DE CORTE 
LASER PARA TUBOS

WHIRL

VANTAGENS DO EQUIPAMENTO
A fixação e a centralização automáticas garantem alta precisão de alimentaçã de tubo, alta precisão de corte e excelente eficiência

Disponível para processar tubo quadrado, tubo redondo, tubo retangular, tubo irregular, etc

O Nesting Software possui função multicamada, permite processar qualquer desenho complexo de curvas

Sistema de carregamento automático disponível, para diminuir o custo da mão-de-obra, aumentar a eficiência do corte

Cauda zero, descarga automática, função de corte chanfrado opcional

A marca líder mais inovadora em equipamentos de corte e solda laser

     o    Unidade           WHIRL PLUS 0710         WHIRL PLUS 8518              WHIRL PLUS 10018                 WHIRL PLUS BV8518

Potência                           W                                                      1KW-3KW

Curso X                           (mm）                     7500               8500                      10000                                   8500

Curso Y                     (mm）                     700                                                  560

Curso Z                    （mm）                     265                                                  300

Rotação Eixos A/P                                                                                          N x360°

Precisão de reposicionamento        mm                                                                         ±0.03

Velocidade Máxima                   （m/min）                                                                  120

Velocidade Máx. Rotação               （rpm）                                                                          120

Precisão de Rep. Rotação                                                                                     ±8

Controle do Grampo                  --               Fixação automática, centralização automática e deslocamento completo sem alterar as garras de fixação

diameter range                    mm                                                                           20-220                                                               

Pipe Weight                      kg/m    15                                           25

Auto Loading                    m                                                              Opcional 8（C）X2.2（L）X2.3(A)

 WHIRL PLUS BV 8518---corte chanfrado, descarga automática. 

PRODUTOS2



PRODUTOS2
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Projetado profissionalmente para placas de trocador de calor, adequado para vários tipos e 
tamanhos
Soldagem a laser totalmente automática
Alta resistência, alta eficiência
Soldagem confiável e com repetibilidade

Adequado para componentes de trem de força automotivos, como engrenagens; E outros componentes 
de precisão, como válvulas
Controle CNC de vários eixos, compacto e alta precisão

Adequado para carrocerias, interiores e outros componentes de chapa metálica
Solução de solda a laser personalizada com sistema robotizado
Estão disponíveis várias tecnologias de soldagem a laser: soldagem a laser, soldagem 
remota, soldagem com arame soldagem híbrida, soldagem por deposição

Adequado para soldagem a laser de várias dimensões de componentes 3D complexos, 
especialmente em indústrias ferroviárias, aeroespaciais e de aviação.
Sistema de solda a laser pórtico 3D de cinco eixos
Alta precisão
Faixa de trabalho personalizada, eixo X de até 70m
Disponível com solda híbrida.

SISTEMA DE SOLDA
LASER

Máquina de Solda Laser para Trocador de Calor Série CJ Sistema de Solda Laser Compacta Sistema de Solda Laser Robotizada Série MJ 3D Sistema de Solda Laser 3D

A marca líder mais inovadora em equipamentos de corte e solda laser

PRODUTOS2



PRODUTOS2
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SISTEMA LASER 3D

FLEXÍVEL

Frame da máquina soldado de alta resistência, guias de 
alta precisão, pinhão e cremalheira de alta precisão, 
cabeçote de corte 3D italiano e sistema CNC avançado, 
tudo isso garante uma fabricação de alta precisão. 
Resultado, ajuda a melhorar a qualidade de seus produ-
tos e a atualizar sua empresa para um nível superior.

ALTA PRECISÃO

A máquina 3D de 5 eixos leva você ao mundo 3D, não mais 
limitado à fabricação 2D. Seja qual for a peça em chapa, 
tubo, perfil ou peça 3D complexa, seja em aço carbono, aço 
inox ou alumínio, cobre, a máquina 3D nunca irá decep-
cioná-lo. Sua empresa se desenvolverá em um mundo 
muito mais amplo.

ALTA EFICIÊNCIA

O eixo linear de alta velocidade, mais os eixos de 
rotação e o raio laser, formam uma ferramenta 
altamente eficiente e dinâmica. Com esta flexibilidade, 
você pode melhorar a produtividade e reduzir os 
custos com facilidade, além de torná-lo mais competi-
tivo no mercado.

SÉRIE GAN PÓRTICO 3D 5 EIXOS MÁQUINA
DE CORTE E SOLDA

GAN-H

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
GAN-H 3020 GAN-H 4020

Precisão de reposicionamento do eixo           ±0.03mm                            ±0.03mm

Potência        1-4KW                                    1-4KW

Curso X                                     3050mm                             4050mm

Curso Y                               2050mm                             2050mm

Curso Z                                     800mm                             800mm

Curso A                               nx360°                             nx360°

Curso B                               ±182°                             ±182°

Velocidade máxima dos eixos                    100m/min                             100m/min

Aceleração máxima dos eixos                       1G                                      1G

Reposicionamento do eixo de rotação               0.03°                              0.03°

Velocidade máxima do eixo de rotação              60rpm                              60rpm

A máquina a laser de 5 eixos da série GAN é uma máquina de eixo 
cartesiano, com corte e soldagem a laser perfeitos com capacidade 
para componentes 3D

Corte a laser e soldagem de componentes 3D para a indústria automotiva, 
ferroviária, aviação e aeroespacial

CAMPO DE APLICAÇÃO

A marca líder mais inovadora em equipamentos de corte e solda laser

MODELO

PRODUTOS2
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TECNOLOGIA3

"QUATRO ETAPAS" na fabricação de peças de precisão

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

CORTE COM PRECISÃO

CORTE COM CANTO VIVO

PIERCING RÁPIDO E SEM BORRA

CORTE DE CHAPA GROSSA COM EFEITO “ESPELHADO”

CORTE COM PRECISÃO

Perfuração sem rebarbas, corte de precisão, corte brilhante, corte com ângulo reto.

Quatro funções + alta potência do laser fazem da máquina de corte a laser uma máquina de 
fabricação de peças de precisão.

Sob a condição de precisão, a máquina de corte a laser substitui gradualmente a fresadora e 
a máquina-ferramenta CNC, e a eficiência do processamento é melhorada em mais de 50%.

A marca líder mais inovadora em equipamentos de corte e solda laser



TECNOLOGIA
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA3

INOVAÇÃO
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1.Perfuração e tecnologia de resposta rápida, eficiência de corte aumen-

tada em 20% - 50%

2.N2 (Ar) de corte, adequado para chapas de 4mm (6KW) e 10mm (15KW)

Tempo de vida 

3.Aumento do tempo de vida das lentes de proteção

Pulveriza um spray de água para esfriar o material e o cabeçote 

de corte

Adequado para chapas grossas e corte de maior quantidade de 

furos e geometrias complexas.

1.Corte chanfrado em 45º

2.Corte em ângulos em espessuras de 3-20mm

3.Corte em chanfro para geometrias complexas, linhas e furos

4.Aplicável nos modelos Fiber Plus e Bull

Comparado ao corte normal, a velocidade de corte em chapas finas 

aumenta 50%.

Corte de alumínio sem rebarbas ou com menos rebarbas.

Corte com menor potência para cortar materiais mais espessos e 

cortar furos de diâmetros menores.

Função automática - camera nesting - para aproveitamento de chapas.

Salva tempo e material indo diretamenta para o nesting ou modificando o 

nesting no equipamento.

Peças com problemas, podem ser refeitas com facilidade.

CORTE SUPER FAST CORTE EM ÂNGULO “IQ CUTTING”

CAMERA NESTING

CORTE REFRIGERADO A ÁGUA

A marca líder mais inovadora em equipamentos de corte e solda laser



CABEÇOTE DE CORTE INTELIGENTE

1

2

3

4

5

6

TECNOLOGIA4
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O MechatroLink é a principal tecnologia de sincronização de acionamento duplo do mundo, 
cujo tempo de resposta do controle atinge o nível de nanossegundos e o sincronismo é 
1000 vezes maior que das máquinas-ferramentas convencionais. Comparado com os 
métodos convencionais de controle de interface, o modo de controle MechatroLink respon-
de mais rápido e possui maior capacidade anti-interferência, o que garante o sincronismo 
e a estabilidade da operação em alta velocidade e melhora significativamente a vida útil da 
máquina laser e dos servomotores.

O tratamento térmico, a proteção térmica e o dispositivo de lubrificação 
automática reduzem a absorção de calor das máquinas laser, garantem 
a precisão da máquina a longo prazo e prolongam a vida útil. 
Frame com 8 - 20 seções separadas de sucção.

Cabeçote de corte a laser de alto desempenho importado da Europa;

Sensor capacitivo, alinha automaticamente a chapa;

Foco automático, não é necessário reajustar o foco ao trocar a chapa.

Piercing inteligente, 2-3 vezes mais rápido em chapas mais espessas.

Detecção de temperatura e pressão, monitora o status do corte em tempo real

Compensação do foco, controle o desvio do foco, assegura a estabilidade por muito tempo

PROJETO E FABRICAÇÃO DE
FERRAMENTAS DE MÁQUINA DE ALTA PRECISÃO

Tela super grande, excelente experiência de operação e efeito visual.

SISTEMA AVANÇADO DE HARDWARE

A marca líder mais inovadora em equipamentos de corte e solda laser
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SISTEMA AVANÇADO DE SOFTWARE

Novo sistema CNC Z32 em tempo real, com controle de JERK dinâmico e geométrico
A troca de dados entre o sistema CNC e o sistema de acionamento da máquina é realizada 
com fibra
Assistência remota
Monitorando o estado da máquina em tempo real através do feedback de todos os sensores
Modulação de potência para a melhor qualidade de corte nos cantos
Eixo Z seguindo
Escolhendo automaticamente o tipo e a pressão do gás (N2, O2, Ar)
Procedimento de reinicialização automática
Tecnologia de alta velocidade com excelente tecnologia internacional “can”bus,
Tempo de resposta no nível de μs e melhor sincronismo.
Monitore a função de aninhamento e recorte de peças, mais inteligente, mais conveniente.

O novo Smart Manager 5.0 é um software CNC importado, originário da Europa e base 
Windows. Esse software pode realizar uma interface abrangente com o sistema CNC 
importado da Itália. Portanto, é mais conveniente e rápido para o controle em tempo 
real da máquina e da fonte laser e atualização do software CNC. Interface amigável, 
fácil de usar e operação rápida. O programa NC pode ser editado e lido facilmente. 
Fornece banco de dados de corte e ajuste de parâmetros durante o processo de corte, 
visando alcançar a melhor qualidade de corte. Otimiza vários modos de piercing, como 
piercing contínuo, piercing pulsado, blasting piercing e outros. Permite a execução de 
corte de chapas e corte de tubos com seleção automática de materiais. 
Adota a nova geração de gerenciamento de interpolação simultânea, que permite o 
movimento sem paradas. A produtividade em chapas finas aumenta em mais de 25%. 
Permite também a função de desligamento automático de gás durante o movimento 
rápido. Ainda mais rápido com a função de detecção automática de bordas.

SISTEMA OPERACIONAL CNC PENTA LASER

A marca líder mais inovadora em equipamentos de corte e solda laser



OPERAÇÃO REMOTA
E SISTEMAS DE MANUTENÇÃO

TECNOLOGIA4

PAG.

33/34

Cliente reporta falha

Manutenção de 

acordo com alerta

do sistema

Informe

de Inspeção

Diária

Manutenção

Antecipada

Plataforma remota

de Monitoramento

e gerenciamento

Centro de Monitoramento

roteador
Servidor de Monit.

e gerenciamento

roteador

Estação

de trabalho

Estação

de trabalho

Link
Nuvem Penta

fábrica

fábrica

O sistema de operação e manutenção remota da Penta Laser com base na tecnologia Internet das Coisas e na computação em nuvem, 
configurou um sistema para monitorar e gerenciar dispositivos remotos com base na plataforma em nuvem ； fornece serviços precisos aos 
produtos e suporte comercial através da aquisição de dados remotos e análise de dados do processo com plataforma interativa entre empre-
sa - produto - usuário final para gerenciamento, controle e interação; controle a situação do produto em tempo real, encontre a falha do 
produto a tempo de melhorar a eficiência e a qualidade do serviço pós-venda; combinado com os requisitos reais de produção, operação e 
manutenção dos clientes, analisando os dados do processo de produção, operação e manutenção para configurar o modelo de previsão e 
diagnóstico de falhas, complete o banco de dados de falhas, o banco de dados de conhecimento de operação e manutenção e retornou as 
informações empíricas relevantes a todo ciclo de vida do produto - o estágio de design do produto.
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-20%

-10%

0

10%

20%

30%

40%

50%

50% redução
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solução em 

1 chamado
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 resposta

30% de redução

no tempo de

solução

A marca líder mais inovadora em equipamentos de corte e solda laser
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Amplamente utilizado em máquinas têxteis, fabricação de máquinas, fabricação de equipamentos para elevadores, automóveis, máquinas-ferramentas, construção naval, decoração, propaganda, equipamentos 
de perfuração de petróleo, utensílios de cozinha, eletrodomésticos e prestadores de serviços em laser.

CAMPO DE APLICAÇÃO

A marca líder mais inovadora em equipamentos de corte e solda laser



中国石油

SINOTRUK

AH SHEET METAL SOLUTONS   FABRICATIONS PTY LTD I  

中航黎明发动机
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A matriz de produção doméstica da Penta Laser fica em Wenzhou
(Província de Zhejiang). Além disso, existem duas plantas de produção em Wuhan e Linyi e centros de serviços em mais de 50 cidades, incluindo Pequim e Shangai.

A sede internacional de pesquisa e desenvolvimento localiza-se em Florença (Itália) e existem escritórios e agentes corporativos distribuídos na Austrália,
Brasil, Índia, Coréia do Sul, Japão, Vietnã e Taiwan. 

CLIENTES

SUA 
EMPRESA Centro de P&D na Europa Centro de P&D em Pequim Centro de P&D em Shangai

Planta de fabricação em Wenzhou Planta de fabricação em Wuhan Planta de fabricação em Linyi

The most innovative leading brand of laser cutting and welding equipment



VISÃO DA EMPRESA

LIDERANÇA GLOBAL NO
FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES
COM LASER.
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