
Serra circular 
RazorCut
Bordas perfeitas em uma  
grande variedade de materiais

Ao dividir painéis únicos feitos de 
diferentes materiais e com numerosos 
revestimentos, o principal objetivo é 
atingir uma qualidade de corte elevada 
– mesmo com altas velocidades de
avanço.

Na produção de móveis, a serra circular 
RazorCut pode cortar uma ampla gama 
de diferentes painéis com altas veloci-
dades de avanço e acabamento de alta 
qualidade. Desta forma, os painéis com 
vários tipos de revestimentos podem ser 
perfeitamente usinados – não importa se 
for material revestido ou cru.

SEUS BENEFÍCIOS

■ Qualidade de acabamento
■ Possibilidade de altas

velocidades de avanço
■ Usinagem da maioria dos

revestimentos
■ Maior vida útil da ferramenta
■ Menos ruído

EM UM PISCAR

■ Geometria de corte específica
■ Ornamentos a laser preenchidos

com silicone
■ Passo irregular dos dentes
■ Recomenda-se o uso em combi-

nação com riscador de diamante
■ Múltiplas vezes reafiável
■ Para o processamento de uma

chapa ou pacotes de chapas até
uma espessura de 60 mm

■ Disponível em estoque
■ Material de corte HW

A serra circular RazorCut impressiona com sua qualidade de corte em uma grande variedade de materiais.



www.leitz.org

FLEXIBILIDADE

Uma ferramenta para uma 
grande variedade de materiais

■ Particularmente adequado para a
divisão de painéis em produção de
lotes de 1 peça

■ Adequado para processar painéis
com uma ampla gama de revesti-
mentos

■ Melhores resultados de processa-
mento mesmo em acabamentos
foscos, brilhantes e texturizados

QUALIDADE E PRODUTIVIDADE

Qualidade de corte em altas 
velocidades de avanço

■ Qualidade de acabamento em
painéis com uma grande variedade
de revestimentos

■ Arestas de corte perfeitas
■ Qualidade de usinagem elevada –

mesmo em altas velocidades de
avanço

SUSTENTABILIDADE

Uma vantagem para os usuários 
e para o meio ambiente

■ Múltiplas vezes reafiavél devido a
uma grande área de afiação

■ Maior vida útil devido ao material de
corte extremamente resistente ao
desgaste e redução de vibrações

■ Menos ruído e vibrações através de
ornamentos a laser preenchidos,
passo irregular do dente e áreas de
escoamento de cavaco ajustadas

Seus benefícios devido a …
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Serra circular 
RazorCut: 
um corte deve 
ser suficiente!

-4 dB(A)
MENOS RUÍDO EM 
COMPARAÇÃO COM 
SERRAS CIRCULARES 
CONVENCIONAIS

-100 %
USINAGEM DE 
ACABAMENTO NÃO 
É NECESSÁRIA EM 
COMPARAÇÃO COM 
SERRAS CIRCULARES 
CONVENCIONAIS

+50 %
MELHOR 
PRODUTIVIDADE


