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Serras

Folha de Serra Bimetálica

As folhas de serra bimetálicas oferecem uma elevada capacidade de corte e grande flexibilidade. 

São adequadas para serem usadas em qualquer tipo de serrote manual e são o produto ideal para cortar 

tubos de inox, ferro e outro tipo de metais. Também pode ser usado para cortar plásticos e madeiras. 

Produto disponível com comprimento de 300 mm.

As folhas de serra bimetálicas são também diferenciadas pelo número de dentes por polegada (TPI). Estão 

disponíveis dois tipos de folhas de serra: 24 e 32 TPI. As folhas de serra com 24TPI são utilizadas para trabalhos 

onde se priveligia a rapidez de corte, enquanto as folhas de serra com 32TPI são usadas em trabalhos onde 

se exija perfeição no corte.

As folhas de serra bimetálicas são inquebráveis e capazes de suportar elevadas pressões durante o corte, 

proporcionando uma elevada precisão e rapidez de corte.

Utilizações
• Corte de tubos e perfis de aço, aço inox, cobre, alumínio, plástico e metais não ferrosos;

• Aço estrutural — alta e baixa liga;

• Aço — alta e baixa liga;

• Aço rapido.

Descrição do Produto

ProDUtoS ASSociADoS

Spray P50

Luvas

Discos de corte fino inox

Serrote

PrinciPAiS VAntAgenS

✓ Ideal para usar em qualquer  
material incluindo aço inox

✓ Inquebrável devido à sua  
construção Bimetálica

✓ Elevada flexibilidade

✓ Elevada precisão e rapidez de 
corte

✓ Disponível em 24TPI e 32TPI

características
• A mais avançada tecnica de fabrico garante uma excelente qualidade e precisão;

• A ponta dos seus dentes são de aço endurecido permitindo assim uma maior capacidade de corte e um 

durabilidade.
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, 
assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade 
do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

Serras

cÓDigo DeScrição tPi DimenSõeS QtD. embAlAgem QtD. PAlete

001521024000 Folha de Serra Bimetálica 24 300 x 16 x 0,65 mm 100 Uni. -

001521032000 Folha de Serra Bimetálica 32 300 x 16 x 0,65 mm 100 Uni. -

Usar sempre equipamentos de protecção individual 

tais como óculos de protecção, luvas e máscara.

Respeite os procedimentos de segurança e higiene.

informação de segurança, limpeza e 
manuseamento do produto

embalagens e informação logística
As folhas de serras bimetálicas são embaladas em 

conjuntos de 10 unidades com um masterpack de 

100 unidades por caixa de cartão.

Pecol garante que o seu produto está em conformidade com 
a sua especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, 
o montante nunca será superior ao afixado nas Condições 
de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser 
responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

garantia

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte
Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900


