Serras Circulares para
Corte de Metais Ferrosos

Grandes Desafios,
Excelentes Soluções!

Elevado desempenho no corte de metais ferrosos
Destinadas ao corte de metais ferrosos como o aço, o
carbono e o aço inoxidável, as serras circulares da FREZITE
foram desenvolvidas para aplicações de corte de perfis,
tubos (com e sem costura) e maciços em equipamentos de
corte orbital, ﬂy on cut (simples ou duplo) e estacionário.

Tecnologias de Corte

Fly on Cut
Simples

A FREZITE aposta na rigorosa seleção de matérias-primas
de elevada qualidade, a que associa geometrias de corte
ajustadas à aplicação, de forma a promover um eficaz
escoamento da apara. Desta forma, reduz as vibrações,
assegurando uma elevada qualidade de acabamento nas
superfícies cortadas.
As serras circulares FREZITE para corte de metais ferrosos,
asseguram um corte rápido, com ótimo acabamento
superficial. Adicionalmente as serras da FREZITE podem
ser protegidas com um revestimento PVD de alta tecnologia
para prolongar a vida útil da ferramenta de corte.

Orbital

Estacionário

Aplicações
■ Trabalhos em Tubagens (Óleo e Gás)

■ Construções em Aço

■ Indústria Automóvel

■ Comércio de Aço

■ Indústria Aeronáutica

■ Produção de Carris

■ Fundições

■ Etc.

Duplo

Vantagens
FREZITE
■ Cortes perfeitos com baixas vibrações
■ Elevada velocidade de corte
■ Reduzidos tempos de ciclo
■ Geometria de corte otimizada, com melhor escoamento de apara
■ Elevada qualidade corte (sem rebarba)
■ Aumento da produtividade pelo menor custo por corte
■ Elevada vida útil das ferramentas, promovendo a eficiência nos
processos produtivos.
■ Excelente performance

Materiais
Tubos, perfis e maciços em:
■ Aço Carbono
■ Aço Carbono de Alta Resistência
■ Aço Inoxidável Ferrítico
■ Aço Inoxidável Martensítico
■ Aço Inoxidável Duplex
■ Aço Inoxidável Austenítico
■ Etc.

Máquinas
■ Soco

■ MTM

■ Tsune

■ RSA

■ Mega

■ Kasto

■ Nakata

■ Amada

■ Rattunde

■ Exactcut

■ OTO mills

■ Nichijima

■ Behringer

■ Sinico

■ Everising

■ etc.

www.frezite.com

A FREZITE dispõe de um completo programa com
soluções que permitem a perfeita sintonia entre
máquina, ferramenta e material a trabalhar, garantindo
um elevado desempenho. Fabrica serras para o corte de
materiais ferrosos, alumínio, pvc e materiais compósitos,
bem como para o corte de madeiras e seus derivados.

A FREZITE é uma empresa de engenharia de soluções
para ferramentas de corte com aplicações nas indústrias e
sectores de transformação da madeira, plásticos, materiais
compósitos e metais. Fundada em 1978, conta com uma
vasta experiência na concepção, desenvolvimento e
produção de ferramentas de corte por arranque de apara.

Desde o primeiro contacto que garantimos ao cliente
todo o acompanhamento necessário, bem como a
assistência aos produtos já vendidos.

Na FREZITE, o cliente é o enfoque de toda a organização e
estratégia da empresa. A fornecer o mercado profissional
e industrial altamente competitivo, é com solidez e
sustentabilidade que a empresa tem pautado o seu
crescimento, desde a sua fundação. Tal crescimento levou
a que hoje em dia a FREZITE esteja presente, com os
seus produtos e a sua tecnologia, em mais de 60 países
distribuídos por todos os continentes.

Teste-nos, o nosso desafio é a sua satisfação.

PORTUGAL

FREZITE – Ferramentas de Corte, SA
Rua do Vau, 173 · Apartado 134
4786 - 909 Trofa
Tel.: +351 252 400 360
Fax: +351 252 417 254
E-mail: info@frezite.com
www.frezite.com

BRASIL

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

ESPANHA

FREZITE – Herramientas de Corte, S.L.
C/ Charles Robert Darwin 11, local N.° 5
Parque Tecnologico,
46980 Paterna (Valencia)
Tel.: +34 963 135 131
Fax: +34 963 796 810
E-mail: info.es@frezite.com
www.frezite.com

FINLÂNDIA

TERATOIMITUS LEHTINEN OY
Tupalankatu 9
15680 Lahti
Tel.: +358 3 878 650
E-mail: jarmo.lehtinen@teratoimitus.ﬁ
www.teratoimitus.ﬁ

POLÓNIA

FMT Tooling Systems Sp. z o.o.
Ul. Grota Roweckiego 112
52-232 Wrocław
Tel.: +48 44 306 79 90
E-mail: info@frezite.pl
www.frezite.com
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A melhor tecnologia
ao serviço da indústria

