
Serra circular
WhisperCut
Alta performance e baixo ruído

O ruído é sem dúvida um dos grandes 
causadores de estresse no local de 
trabalho. Serrar, em particular, é um 
dos processos de fabricação mais 
ruidosos nas empresas madeireiras.

A serra circular WhisperCut Leitz é 
uma tecnologia de serra desenvolvida 
pensando no operador e orientada para 
o futuro. Sendo ela assim, silenciosa 
em vazio e durante o trabalho, apresen-
tando excelentes resultados de corte 
em todos os materiais convencionais 
de painéis.

SEUS BENEFÍCIOS

 ■ Significativamente mais silenciosa
 ■ Excelente qualidade de corte
 ■ Adequada para uma ampla 

gama de materiais de painéis 
convencionais

 ■ Maior vida útil

EM UM PISCAR

 ■ Espessura de corte padrão  
3,2 mm

 ■ Projeto para redução do ruído
 ■ Reafiável 2 vezes
 ■ Adequado para todas as serras 

de mesas convencionais e 
esquadrejadeiras, seccionadoras 
verticais e máquinas CNC

 ■ Adequado para uso em painéis 
revestidos, painéis laminados 
compactos, bem como em to-
dos os materiais convencionais

 ■ Disponível em estoque
 ■ Pastilhas diamante

A serra circular WhisperCut impressiona com seus cortes perfeitos em todos os materiais comuns.



www.leitz.org

-6 dB(A) 2 vezes
MENOS RUÍDO EM VAZIO 
DO QUE AS SERRAS 
CIRCULARES DE DIAMANTE 
CONVENCIONAIS

REAFIÁVEL

15 vezes
VIDA ÚTIL MAIS LONGA 
COMPARADO À SERRAS 
CIRCULARES HW
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QUALIDADE E FLEXIBILIDADE

Excelentes resultados de  
usinagem e aplicação versátil

 ■ Excelente qualidade de corte em 
painéis revestidos, painéis laminados 
colados e painéis laminados com-
pactos, devido ao design exclusivo 
dos grupos de dentes

 ■ Ideal para cortes de meia esquadria, 
devido à alta estabilidade do corpo 
da ferramenta

SUSTENTABILIDADE

Ergonomia do ambiente de trabalho 
significativamente melhor

 ■ Redução extrema do ruído devido 
ao design especializado, dentes  
agrupados e ornamentos a laser 
com preenchimento de silicone

 ■ Menos potência necessária devido à 
redução das forças de corte

PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA

Maior vida útil da ferramenta   
e baixo custo de set-up

 ■ Pastilhas de diamante para uma 
vida útil maior

 ■ Reafiável 2 vezes
 ■ Maior vida útil devido à geometria 

estável do dente
 ■ O corte padrão de 3,2 mm de 

espessura é adequado para uso 
com a maioria dos riscadores e 
serras

Serra circular 
WhisperCut: 
Alta performance 
com baixo ruído!

Seus benefícios devido a …


