
ATENA - RZ-SF600

SERRA FITA VERTICAL PARA MADEIRA

MOTOR 4,0CV TRIFÁSICO 220V/380V

GRUPORAZI.COM.BR
Verifique as condições de entrega técnica 
e procedimentos obrigatórios para a instalação 
deste equipamento. 

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Troca fácil da lâmina
Possibilita ajustar com facilidade 
a lâmina de serra de fita sem 
utilizar ferramentas.

- Volantes em ferro fundido, emborrachados
e balanceados, com o diâmetro de 600mm;
- Mesa de inclinação de até 45˚;
- Motor Trifásico;
- Sistema de guias reguláveis com 
pastilhas de metal resistênte;
- Haste suporte da guia superior com
escala millimetrada;
- Freio de emergência. (acionamento
mecânico)

VOLANTES
ROTAÇÃO DO VOLANTE
DIMENSÕES DA MESA
MESA INCLINÁVEL
ALTURA MÁX. DE CORTE
LARGURA MÁX. DE CORTE
COMPRIMENTO DA FITA
PESO
MOTOR
TRIFÁSICO 220V/380V - 60HZ

600mm
800rpm
680x600mm
0˚ à 45˚
250mm
560mm
4600mm
295Kgs
4,0CV

O modelo RZ-SF600 permite as industrias moveleiras, ou 
marcenarias uma boa capacidade de produção, qualidade
e segurança. Suas dimensões e potências garantem a 
possibilidade de corte em madeira de grandes dimensões
e formas. 

Corte em ângulo
A base pode ser 
inclinada até 45˚.

Régua de
Escala
Abertura de
Corte

Velocidade
Pode ajustar a velocidade 
para excelentes resultados 
em madeiras rígidas 
e flexíveis.

Coletor de Pó
Conexão para
mangueiras de
coletores de pó. 

Protetor da
Lâmina

Régua de
Escala

Volante c/
Mnípulo

Angulação
da Mesa

Chave
Contactora

Guia 
Angular

Régua de Escala
da abertura 

de corte

Escala de 
fácil leitura
Para melhor 
visualização.

Chave 
Contactora 0˚

45˚
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