
MAIScut
Serra circular para corte de fibrocimento

A MAIScut vs os Discos Tradicionais
Em comparação com o corte de um disco de serra tradicional, a 
serra MAIScut da FREZITE proporciona a redução dos resíduos e um 
menor desprendimento de poeira fina. Desta forma, melhora o am-
biente do local de trabalho e preserva a saúde dos seus utilizadores.

Elevada Rentabilidade
A escolha da ferramenta certa é fundamental para garantir uma exce-
lente qualidade de acabamento no corte de produtos em fibrocimento.
A FREZITE desenvolveu uma serra circular especialmente direcciona-
da para o corte desta família de materiais que tem sido largamente 
utilizada em fachadas, na produção de telhas, em revestimentos in-
teriores e exteriores, bem como em peças acessórias para telhados. 
A geometria do cortante, em Diamante Policristalino (DP), e a forma 
especial do corpo da serra garantem um corte excepcional e prolon-
gam a vida útil da ferramenta.
Produzida com o auxílio de equipamentos de última geração, a serra 
MAIScut da FREZITE garante uma elevada rentabilidade e economia.

Quando o corte é executado com uma máquina portátil, a face 
principal da placa deve ser colocada para baixo. Para máquinas 
com a serra na posição inferior, a face principal da placa deve ficar 
virada para cima.
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FREZITE - Ferramentas de Corte, S.A.
Rua do Vau, 173 · P.O. Apartado 134 
4786 - 909 Trofa · Portugal
Tel: +351 252 400 360
Fax: +351 252 417 254 
e-mail: info@frezite.pt
www.frezite.pt

FREZITE - Herramientas de Corte, S.L.
Polígono Industrial Virgen de la Salud, 8-A
P.O. Box 78  
46950 Xirivella (Valencia)· España
Tel: +34 963 135131
Fax: +34 963 796 810
e-mail: info.es@frezite.com
www.frezite.com

FREZITE - Ferramentas de Corte, Ltda
Rua Otto Emilio Beckert, 85-C
Boehmerwald - S. Bento do Sul
SC CEP 89287-665
Tel: +55 (47) 3635 2065/66
Fax: +55 (47) 3635 2067
e-mail: comercial.brasil@frezite.com
www.frezite.com.br

TERATOIMITUS SALONEN OY
Vipusenkatu 17
15230 LAHTI 
Tel: +358 207 999 862
Fax: +358 207 999 868 
e-mail: jarmo.lehtinen@teratoimitus.fi
www.teratoimitus.fi

PORTUGAL ESPANHA BRASIL FINLÂNDIA

A velocidade de corte deverá ser aproximadamente de 40-50 m/seg.  

D  b  d Z rpm Ref.

120 1,8 20 8 6500 A887.120.008.20

160 2,4 20 10 4800 A887.160.010.20

190 2,4 30 12 4000 A887.190.012.30

216 2,6 30 14 3500 A887.216.014.30

250 2,6 30 16 3000 A887.250.016.30

300 2,8 30  20 2800 A887.300.020.30

Vantagens
• Económica pela maior durabilidade
• Excelente acabamento
• Menor consumo de energia
• Maior velocidade de corte
• Significativa redução de resíduos de pó

Aplicações
• Máquinas portáteis por avanço manual
• Máquinas tradicionais por avanço manual de maior porte

Grandes Desafios, 
Excelentes Soluções!

Max. 10-15 mm Direcção de Corte

mailto:info@frezite.pt
http://www.frezite.pt
mailto:info.es@frezite.com
http://www.frezite.com
mailto:comercial.brasil@frezite.com
http://www.frezite.com.br
mailto:jarmo.lehtinen@teratoimitus.fi
http://www.teratoimitus.fi

