
Serras circulares    
para seccionar
Ferramentas profissionais     
flexíveis e versáteis

Ao dimensionar uma grande variedade  
de materiais, o objetivo principal é 
alcançar uma qualidade de corte 
constante e elevada, de modo que 
não seja mais necessário retrabalho. 
A redução do ruído é um benefício 
adicional.

Desde o corte de pranchas de madeira 
até o processamento de painéis deri-
vados de madeira com uma infinidade 
de revestimentos, bem como painéis 
plásticos ou de proteção contra incêndio 
– as serras Leitz para seccionar sempre 
proporcionam resultados perfeitos de 
corte, combinados com uma longa vida 
útil da ferramenta. A Leitz tem a ferra-
menta correta para cada exigência.

SEUS BENEFÍCIOS

 ■ Usinagem de uma ampla gama 
de materiais

 ■ Qualidade de corte perfeita
 ■ Para acabamento e seccionamento
 ■ Longa vida útil da ferramenta

EM UM PISCAR

 ■ Premium: para aplicações  
variadas 

 ■ Excellent: para aplicações 
específicas (WhisperCut,  
Katana, BrillianceCut)

 ■ Ornamentos a laser preenchidos
 ■ Pode ser reafiado várias vezes
 ■ Para serras de mesa e   

seccionadoras
 ■ Para a usinagem de uma ampla 

gama de materiais
 ■ Disponível em estoque
 ■ Material de corte HW e DP

As serras circulares para seccionar da Leitz impressionam com seus cortes perfeitos    

em uma ampla variedade de materiais.



www.leitz.org

-6 dB(A)
MENOS RUÍDO EM  
MARCHA LENTA DO QUE 
SERRAS CIRCULARES DP 
CONVENCIONAIS COM 
WHISPERCUT

QUALIDADE

Melhores resultados de corte

 ■ Menos refugo e retrabalho devido 
às bordas cortadas com qualidade 
de acabamento final

 ■ Katana: ao cortar madeira maciça 
ao longo dos veios, não é necessário 
lixar, graças às arestas de corte sem 
marcas e uma superfície lisa

FLEXIBILIDADE

Flexibilidade e versatilidade

 ■ Para diferentes materiais, tais como 
aglomerado revestido, painéis de 
madeira maciça, madeira laminada 
ou plástico e placas leves

 ■ Uma gama de produtos adequada 
para cada exigência

 ■ Material de corte HW e DP para 
cada exigência

 ■ Pode ser usado em todas as serras 
de mesa e seccionadora

SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA

Durável e silenciosa

 ■ Pode ser afiado várias vezes graças 
à grande área de reafiação

 ■ Significativa economia de custo e 
tempo, evitando a necessidade de 
retrabalho

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

 ■ WhisperCut: 6 dB(A) menos ruído 
através de ornamentos a laser 
preenchidos, design especial da   
saída de cavacos e de corte  
inovador do grupo

Seus benefícios devido a …

11
/2

02
0 

 N
ós

 n
os

 r
es

er
va

m
os

 o
 d

ire
ito

 d
e 

fa
ze

r 
al

te
ra

çõ
es

 n
o 

d
ec

or
re

r 
d

os
 d

es
en

vo
lv

im
en

to
s 

té
cn

ic
os

.

Serras circulares 
para seccionar:
Flexível, durável  
e eficiente!

Até 15 vezes
REAFIÁVEL ATRAVÉS  
DE PASTILHAS HW

-100 % 
SEM RETRABALHO EM 
COMPARAÇÃO ENTRE 
SERRAS CIRCULARES 
CONVENCIONAIS COM 
KATANA E BRILLIANCECUT 


