
Serras circulares    
para seccionar painéis
Eficiente e flexível

SEUS BENEFÍCIOS

 ■ Alta qualidade de processamento
 ■ Programa para corte individual  

e pacotes de painéis
 ■ Longa vida útil da ferramenta

EM UM PISCAR

 ■ Premium: para aplicações 
universais

 ■ Excellent: para corte final de 
painel único (RazorCut)

 ■ Serras principais e riscadores
 ■ Reafiável várias vezes 
 ■ Para todas as seccionadores 

convencionais
 ■ Para o processamento de uma 

grande variedade de materiais
 ■ Disponível em estoque
 ■ Material de corte em HW e DP

O seccionamento de painéis e paco-
tes de painéis exigem muito das ser-
ras circulares utilizadas. O objetivo é 
produzir resultados perfeitos em uma 
ampla variedade de materiais com 
incontáveis   revestimentos e, acima de 
tudo, em altas velocidades de avanço. 
Assim, o uso de serras circulares com 
longa vida útil e múltiplas afiações 
é inevitável para garantir a máxima 
produtividade.

Independentemente de ser um corte 
de acabamento final em produção de 
lote de 1 peça ou o corte de pacotes 
de painéis, as serras circulares da Leitz 
atendem a todos os requisitos que são 
importantes ao seccionar os painéis.



www.leitz.org

FLEXIBILIDADE

Adequado para todos os campos  
e perfeitamente ajustável

 ■ Resultados de corte perfeitos em 
diferentes materiais com e sem 
revestimento

 ■ Adequada para altas velocidades de 
avanço no corte de apenas um ou 
em pacote de paineis

 ■ Para todas as seccionadoras  
convencionais

 ■ Para cada exigência uma linha de 
produtos adequada

QUALIDADE

Superfícies de corte perfeitas   
e arestas de corte sem lascas

 ■ Superfície de corte perfeitamente 
lisa e livre de lascas

 ■ Qualidade de corte perfeita  
mesmo com elevadas velocidades 
de avanço

 ■ Corte final em painéis individuais  
e pacotes de painéis

 ■ RazorCut: Qualidade de corte 
final em painéis com vários tipos 
de revestimentos e acabamentos 
superficiais

SUSTENTABILIDADE

Duráveis, ecológicos,   
com redução de ruído

 ■ Vida útil da ferramenta 30 % maior 
devido ao material de corte  
resistente ao desgaste

 ■ Reafiável até 20 vezes devido à 
grande área de afiação

 ■ Menos ruído e vibrações graças aos 
ornamentos a laser, passo desigual 
dos dentes e saídas de cavacos 
ajustados (dependendo da gama  
de produtos)

Seus benefícios devido a …
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Serras circulares 
para seccionar 
painéis: 
A ferramenta  
certa para cada 
exigência!

Até 20 vezes
REAFIÁVEL DEVIDO   
À PASTILHA HW

Até 30 vezes
MAIOR VIDA ÚTIL  
DEVIDO À PASTILHA   
DP

+50 %
MELHOR PRODUTIVIDADE 
COM RAZORCUT


