
Serras circulares    
AccuCut
Bateria de longa duração, resultados perfeitos

SEUS BENEFÍCIOS

 ■ Longa vida útil da bateria
 ■ Qualidade de corte perfeita
 ■ Tempo de alta performance
 ■ Menos esforço

EM UM PISCAR

 ■ Geometria de corte para  
economia de energia e   
geometria de dentes inovadora

 ■ Largura de corte fina de 1,8 mm
 ■ Pode ser reafiada várias vezes
 ■ Para todas as serras circulares 

portáteis convencionais
 ■ Para usinar uma ampla gama  

de materiais
 ■ Disponível em estoque
 ■ Material de corte HW

As serras circulares movidas a bateria estão se tornando cada vez mais comuns, tanto em

carpintarias como também na construção de interiores.

As serras circulares movidas a bateria 
estão se tornando cada vez mais 
populares. Para alcançar uma vida 
útil da bateria mais longa possível, as 
serras circulares são particularmente 
solicitadas, pois consomem menos 
energia do que as máquinas com fio. 
No entanto, isso geralmente prejudica 
a qualidade do corte.

Com as lâminas de serra circular 
AccuCut, a Leitz oferece uma solução 
que permite uma longa duração da 
bateria – sem comprometer a qualidade 
do corte. O seu design inovador não só  
as torna particularmente economizadoras 
de energia e esforço, mas também 
extremamente duráveis   e robustas.



www.leitz.org

QUALIDADE

Para resultados perfeitos   
em vários materiais

 ■ Qualidade de corte perfeita devido 
ao grande número de dentes

 ■ Alta qualidade de usinagem em uma 
ampla gama de materiais devido à 
disposição inovadora das pastilhas 

 ■ Forças de corte menores para menor 
consumo de energia e vida útil da 
ferramenta 30 % maior devido às 
pastilhas de metal duro extrema-
mente resistentes ao desgaste

PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA

Mais cortes de serra, 
menos trocas de bateria

 ■ Maior vida útil da bateria devido à 
largura de corte reduzida, geometria 
de corte com redução da força de 
corte e passo de dente inovador

 ■ Menos trocas de bateria devido à 
maior vida útil da bateria

 ■ Redução das forças de corte devido 
à geometria especialmente desen-
volvida

 ■ Mais cortes de serra devido à  
classe de metal duro resistente   
ao desgaste

SUSTENTABILIDADE

Uma vantagem para os usuários   
e para o meio ambiente

 ■ Menor desgaste da aresta de corte 
e forças de corte mais baixas devido 
à classe de metal duro resistente ao 
desgaste

 ■ Pode ser reafiado até 5 vezes
 ■ Economia significativa de energia 

devido ao inovador passo de dente 
irregular e geometria que proporciona 
força de corte reduzida

Seus benefícios devido a …
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Serras circulares  
AccuCut: 
economia de  
energia e longa  
duração!

Até 5 vezes
REAFIÁVEL 

-40 %
MENOS ESFORÇO  
NECESSÁRIO AO  
EMPURRAR A SERRA 
CIRCULAR ATRAVÉS   
DO MATERIAL 1)

Mais de 30 %
VIDA ÚTIL MAIS LONGA 
DA FERRAMENTA EM 
COMPARAÇÃO COM 
SERRAS CIRCULARES 
CONVENCIONAIS PARA 
SERRAS MANUAIS

1) Serra circular AccuCut 160x1,8x20 Z 42 
WZ/WZ/WZ/FZ em comparação com 
serra standard de mercado 160x2,2x20 
Z 48 WZ


