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 CUTLAM® MICRO

Um equipamento compacto 
e econômico 

A CUTLAM® micro 1.1 é uma máquina      
simples e econômica. Projetada para cortes 
de precisão para os materiais mais sensíveis.

Cortes econômicos e de                                
precisão em seu laboratório.

A CUTLAM® micro 1.1 permite que você inclua uma 
máquina versátil e robusta em seu laboratório com baixo 
investimento. Sua velocidade e capacidade da câmara de 
corte permitem que você a utilize em diversas aplicações 
com uma variedade de rodas de corte (diamante, Al2o3, 
etc.) de até 150 mm de diâmetro.

A peça de trabalho é sustentada por um braço de 
retenção do torno. O movimento micrométrico do eixo Z é 
controlado através de um botão de ajuste localizado no 
painel de controle. 

Uma ampla gama de porta-amostras estão disponíveis, 
para fixação de peças e materiais de qualquer tipo.

O processamento de corte é controlado com o sistema de 
peso deslizante, permitindo que você regule precisamente 
a carga aplicada em cada peça. Esse sistema é adequado 
especialmente para cortes lentos e delicados.

 Apresentação CUTLAM® micro 1.1

Dispositivo de segurança, sistema de refrigeração por recirculação, 
conjunto de flanges, suporte de amostra cilíndrica do parafuso                                                                                                        

 Opções

Velocidade rotacional variável, de 50 a 1500 rpm

Produtos e acessórios complementares - vide página 07
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Máquina de corte de precisão    
compacta para materiais sensíveis  

A CUTLAM® micro 2.0 é uma máquina 
destinada a cortes de precisão nos 
materiais mais sensíveis. 

A CUTLAM® micro 2.0 é uma máquina de micro corte de 
laboratório compacta destinada a cortes de precisão nos 
materiais mais sensíveis. A faixa de velocidade e a capacidade 
da câmara de corte tornam essa máquina versátil. Você pode 
utilizá-la para uma ampla gama de aplicações com uma grande 
variedade de rodas de corte (diamante, Al2O3…) de até 200 
mm de diâmetro.

A amostra é mantida na posição utilizando um braço de fixação 
no torno, um botão localizado na parte de fora da câmara de 
corte permite um movimento micrométrico em todo o eixo Z, 
você pode acompanhar o movimento visualmente na tela 
(precisão de 0,02 mm). Graças ao sistema de zeragem, cortes 
paralelos muito precisos podem ser realizados. 

Uma ampla gama de tornos está disponível, permitindo que 
você fixe qualquer tipo de componente ou material. O progres-
so de corte é controlado manualmente ou com um sistema de 
contrapeso especialmente adaptado para cortes delicados. Um 
braço oscilador compensa o peso na peça, e outro permite que 
você ajuste a carga aplicada com precisão.

A tela tátil de formatar permite selecionar as diferentes funções 
usando uma interface intuitiva é de fácil manuseio.

A CUTLAM® Micro 2.0 foi projetado para simplificar as ope-
rações de manutenção e limpeza: a base da câmara de corte é 

forrada para evitar a perda de 
pequenos pedaços e componentes, 
um filtro de tecido  de 100µm na 
entrada do decantador filtra as 
partículas maiores e o restante é 
realizada por decantação no tanque 
compartimentado. 

Construído sobre um chassi 
robusto, mecanicamente soldado, 

revestido com um corpo de chapa de aço, a CUTLAM® Micro 
2.0 é particularmente estável e não é propensa a vibrações, o 
que economiza espaço de trabalho no laboratório. A tampa 
transparente garante higiene e segurança graças a seu 
desligamento automático, se aberto durante o corte, além de 
facilitar o acesso aos componentes internos.

50
Ø 50

Capacidade de corte com 
disco de corte Ø 230 mm

Touchscreen: Operação simples 
e intuitiva.

 Apresentação CUTLAM® micro 2.0

Dispositivo de segurança, sistema de refrigeração por recirculação, 
conjunto de flanges, suporte de amostra cilíndrica do parafuso       

 Opções

Velocidade rotacional variável, de 50 a 1500 rpm

Produtos e acessórios complementares - vide página 07

 CUTLAM® MICRO
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Máquina de corte automática    
de alta precisão de eixo duplo

O CUTLAM® micro 3.0 é uma máquina de 
corte compacta de bancada que oferece 
capacidades surpreendentes.

A tela touch screen de 35'' 
permite que você selecio-
ne diferentes funções 
utilizando uma interface 
intuitiva e de fácil uso.

O movimento, assim como 
todos os parâmetros de 

posicionamento e corte, são exibidos na tela (com 
precisão de 0,01mm). A velocidade de corte pode ser 
ajustada de 0,1 a 20 mm/seg.

300 programas podem ser armazenados na memória 
interna, incluindo: posição inicial, velocidade de alimen-
tação, velocidade rotacional e modo de corte.

A velocidade de alimentação é pré-definida, e automati-
camente reduzida se a carga na roda de corte aumentar.

Adequado para amostras e/ou materiais irregulares com 
dureza heterogênea. Ele evita que a roda quebre em 
caso de sobrecarga. Além de permitir que você trabalhe 
sempre na velocidade máxima sem quaisquer riscos de 
dano.

O uso de um controle permite um fácil posicionamento 
da roda de corte; enquanto nos modos automático e 
semi-automático, uma estimativa do tempo de corte 
restante é exibida.

 Apresentação CUTLAM® micro 3.0

Dispositivo de segurança, sistema de refrigeração por recirculação, 
conjunto de flanges

 Opções

Eixo XY automático, eixo XY manual, laser de posição

Produtos e acessórios complementares - vide página 07

270 mm
210 mm

55

Ø 77

77
*

CUTLAM® micro 3.0 
Ø 230 mm de  
desempenho         
de corte

*espaço sob roda

Vantagens CUTLAM® micro 3.0

 � Diâmetro da roda de corte: 230mm máx.
 � Capacidade de corte: ø 77mm 
 � Movimento vertical de 100 (eixo Z) automático
 � Movimento longitudinal de 270 mm (eixo Y) automático
 � Para cortes paralelos repetitivos, o CUTLAM® micro 3.0 
pode ser equipado com a opção de mesa de alimen-
tação cruzada manual ou motorizada (eixo X)

 � Tamanho da câmara de corte 320 x 540 mm 
 � Mesa entalhada de aço inoxidável 210 x 210mm 
(Paletes de aço inoxidável intercambiáveis)

 CUTLAM® MICRO

Estão disponiveis três modos de corte:                          
manual, semi-automático e automático.
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CUTLAM® micro
Comparação e visão geral técnica

Dados Técnicos CUTLAM® micro 1.1 CUTLAM® micro 2.0 CUTLAM® micro 3.0

Roda Ø 75 a 150 mm 75 a 200 mm 75 a 230 mm

Eixo Ø 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm
Flanges Ø 50 mm 50 mm 75 mm
Deslocamento Lateral 
do Braço

Curso de 25 mm (precisão 0,02 
mm)

Curso de 80 mm (precisão 0,02 
mm)

Curso de 55 mm (precisão 0,01 
mm)

Pré-carga de Peso 1 x 200 g 2 x 200 g --

Movimento Vertical Manual Manual de 0,1 a 20 mm/s programável 
continuamente ou sequencial-
mente

Resfriamento Sistema de recirculação, 
bomba de 10 litros, 800 litros / 
min acionada pela máquina

Sistema de recirculação, tanque 
de decantação de 10 litros, 2 
câmaras, filtro de entrada de 
100 µm, bomba de 800 litros/
min acionada pela máquina

Sistema de recirculação, tanque 
de decantação de 30 litros, 2 
câmaras, filtro de entrada de 
100µm, bomba de 800 litros/
min acionada pela máquina

Potência do Motor 0,18 kW 0,6 kW 1,1 kW
Velocidade de Rotação Variável, de 50 a 1500 rpm Variável, de 2000 a 4000 rpm  

(Velocidade lenta na opção 50 a 
1000 rpm)

Variável, de 1000 a 4000 rpm

Iluminação -- -- LED

Proteção  Tampa transparente com sensor 
de segurança de abertura

Tampa transparente com sistema 
de bloqueio

Tampa transparente com 
sistema de bloqueio

Voltagem 230 Volts - 50 hertz monofásico 230 Volts - 50 hertz monofásico 230 V - 50 hertz monofásico
Dimensões (C x A x D) 390 x 390 x 340 mm 430 x 300 x 450 mm 620 x 470 x 750 mm
Peso 25 kg 40 kg 80 kg
Referência 66050354 66057246 66064663

 CUTLAM® MICRO

CUTLAM® micro 1.1 CUTLAM® micro 2.0 CUTLAM® micro 3.0
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Dados Técnicos CUTLAM® micro 1.1 CUTLAM® micro 2.0 CUTLAM® micro 3.0

Roda Ø 75 a 150 mm 75 a 200 mm 75 a 230 mm

Eixo Ø 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm
Flanges Ø 50 mm 50 mm 75 mm
Deslocamento Lateral 
do Braço

Curso de 25 mm (precisão 0,02 
mm)

Curso de 80 mm (precisão 0,02 
mm)

Curso de 55 mm (precisão 0,01 
mm)

Pré-carga de Peso 1 x 200 g 2 x 200 g --

Movimento Vertical Manual Manual de 0,1 a 20 mm/s programável 
continuamente ou sequencial-
mente

Resfriamento Sistema de recirculação, 
bomba de 10 litros, 800 litros / 
min acionada pela máquina

Sistema de recirculação, tanque 
de decantação de 10 litros, 2 
câmaras, filtro de entrada de 
100 µm, bomba de 800 litros/
min acionada pela máquina

Sistema de recirculação, tanque 
de decantação de 30 litros, 2 
câmaras, filtro de entrada de 
100µm, bomba de 800 litros/
min acionada pela máquina

Potência do Motor 0,18 kW 0,6 kW 1,1 kW
Velocidade de Rotação Variável, de 50 a 1500 rpm Variável, de 2000 a 4000 rpm  

(Velocidade lenta na opção 50 a 
1000 rpm)

Variável, de 1000 a 4000 rpm

Iluminação -- -- LED

Proteção  Tampa transparente com sensor 
de segurança de abertura

Tampa transparente com sistema 
de bloqueio

Tampa transparente com 
sistema de bloqueio

Voltagem 230 Volts - 50 hertz monofásico 230 Volts - 50 hertz monofásico 230 V - 50 hertz monofásico
Dimensões (C x A x D) 390 x 390 x 340 mm 430 x 300 x 450 mm 620 x 470 x 750 mm
Peso 25 kg 40 kg 80 kg
Referência 66050354 66057246 66064663

CUTLAM® micro
Acessórios

Sistema de Recirculação Mesa de alimentação cruzada 
transversal (eixo X)

Gabinete

CUTLAM® microReferência Descrição

66050356 Suporte de amostra com múltiplos parafusos: para peças irregulares         
66050357 Suporte de amostra de torno fixado por parafuso: Ø 12 mm máx.                             
66050358 Suporte de amostra V fixado por parafuso: Ø 30 mm máx. 
66050359 Suporte de amostra de duplo V fixado por parafuso: Ø 12 mm máx.
66050360 Suporte de amostra cilíndrica do parafuso: Ø 12 mm a 50 mm

66057261 Conjunto de flanges Ø 35 mm para discos de corte de Ø 75 a 100 mm
66057262 Conjunto de flanges Ø 50 mm para discos de corte de Ø 125 a 150 mm
66057263 Conjunto de flanges Ø 75 mm para discos de corte de Ø 200 mm
66065045 Torno esquerdo com aperto rápido, modelo pequeno
66065046 Torno direito com aperto rápido, modelo pequeno
66065044 Aperto de parafuso de duplo torno independente (direito e esquerdo) 
66056185 Gabinete: 1 gaveta, 1 armazenamento na porta + integração do tanque de recirculação   

 1.1  2.0  3.0

Parafuso cilíndrico Parafuso em formato de 
V de Ø 24 mm máx.

Parafuso em formato de 
V de Ø 12 mm máx.

Parafuso em formato de 
duplo V

Múltiplos parafusos  Conjunto de flanges para 
rodas de corte de Ø 75 a 
100 mm ou Ø 125 a 150 
mm.

Duplo torno com sistema 
de aperto de parafuso

Duplo torno com sistema 
de rápido aperto

 CUTLAM® MICRO
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 CUTLAM®

Máquina de corte manual com 
movimento vertical  

A CUTLAM® 1.1 é uma máquina de 
corte de bancada com uma ampla 
gama de aplicações. 

A tampa transparente abre completamente e o motor 
afastado permite um fácil acesso à espaçosa mesa de 
corte, feita de ferro fundido resistente à corrosão. 

Os 4 sulcos perpendiculares permitem que você fixe 
componentes com espessuras de até 120 mm. A 
CUTLAM® 1.1 pode ser equipada com rodas de corte de Ø 
250mm-300 mm.

Equipada com um regulador de velocidade e um poderoso 
motor de 3.8 Kw, a CUTLAM® 1.1 é perfeita para uso 
intensivo. O sistema de recirculação de alta capacidade 
com compartimentos de pré-filtro e decantador garantem 
lubrificação e resfriamento ideais por um pulverizador de 
múltiplos pontos. A câmara de corte é iluminada por um 
tubo de LED. Para garantir completa segurança ao 
usuário, a tampa é travada durante o corte e o motor 
utiliza um freio elétrico ao parar. 

A mangueira de limpeza externa é conectada diretamente 
ao sistema de resfriamento de recirculação e permite uma 
limpeza muito fácil da câmara de separação.

Capacidade de corte com disco de corte Ø 305 mm

Os bicos de resfriamento são flexíveis e podem ser posicionados no 
local desejado. Isso garante o resfriamento ideal da amostra e do 
disco de corte durante o processo de separação.

 Apresentação CUTLAM® 1.1

Dispositivo de segurança, sistema de refrigeração por recirculação, 
conjunto de flanges, sistema de limpeza, conjunto de resíduos

Produtos e acessórios complementares - vide página 13

Ø 110

12
0*

50

210 mm

*espaço sob roda
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 CUTLAM®

A CUTLAM® 3.1 oferece uma capacidade de corte inédita, 
a mesa da máquina pode se mover para a frente e para 
trás automaticamente em uma distância de 300 mm.        
A roda de corte possui um movimento de cima para baixo 
linear e automático. Com este movimento linear, essa nova 
geração de máquinas de corte oferece um espaço de 140 
mm sob um esmeril. A CUTLAM® 3.1 possui cobertura de 
metal, o que inclui abertura lateral para o corte de barras.

A CUTLAM® 3.1 é extremamente simples de operar 
através de sua tela touch screen de 5.7' e interface 
intuitiva. O eixo duplo motorizado da CUTLAM® 3.1 (o eixo 
triplo é opcional) podem ser controlados manualmente por 
dois controles localizados perto do painel de controle. A 
memória interna deste componente possibilita o armaze-
namento de 300 programas de corte, que também podem 
ser importados ou exportados por meio de uma porta 
USB.

A velocidade da roda de corte e a velocidade de alimen-
tação dos eixos podem ser programada de forma a evitar 
qualquer deterioração ou deformação das amostras a 
serem coletadas. 3 modos de corte são possíveis: manual, 
semi-automático e automático. Os movimentos dos eixos 
podem ser contínuos ou sequenciados.

A CUTLAM® 3.1 também é equipada com uma função de 
movimento inteligente. A definição de um torque aceitável 
para a roda de corte, com a tela touch, regulará automati-
camente a velocidade de alimentação dos eixos.

Essa opção possibilita o corte de materiais com diferentes 
durezas (por exemplo, aço com um revestimento de 
HVOF) sem ter de modificar a velocidade de alimentação. 
Essa opção possibilita evitar testes longos e cansativos 
para definir a velocidade de alimentação correta.

Esta máquina de corte automática possibilita o corte 
verticalmente (ao longo do eixo Z), a uma distância 
máxima de 200 mm, ou o corte horizontalmente ao longo 
do eixo Y, sobre uma distância máxima de 300 mm. Produtos e acessórios complementares - vide página 13

 Apresentação CUTLAM® 3.1

Dispositivo de segurança, sistema de refrigeração por recirculação, 
conjunto de flanges, sistema de limpeza, conjunto de resíduos

Também é possível combinar os movimentos Z e Y.  

Esta máquina pode ser opcionalmente equipada com um 
eixo X manual ou automático para corte de seções 
paralelas.

 � Rápido posicionamento com controle manual: Touch 
screen com interface gráfica;

 � Gabinete de suporte com sistema de resfriamento 
integrado de 60 litros; 

 � Laser de posicionamento.

Um dispositivo de intertravamento mantém a porta 
fechada quando a roda de corte estiver em funcionamen-
to. Quando a tampa estiver aberta, qualquer movimento 
do eixo é apenas possível quando o técnico aperta o botão 
"man present" (homem presente).

Máquina de corte automática e 
programável com eixo duplo ou 
triplo motorizados 

A CUTLAM® 3.1 é a máquina de corte      
automática de 300 mm Ø mais avançada    
do mercado.

C
ur

so
 Z

CUTLAM® 3.1 - Ø 300 mm

 *espaço sob roda

Curso Y

Mesa
Curso X
OPÇÃO:
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 CUTLAM ®

A CUTLAM® 4.0 é uma máquina de monobloco montada 
em pedestal com um tanque de recirculação/decantação 
integrado. A descida vertical da roda pode ser controlada 
automaticamente (óleo pneumática) ou manualmente 
utilizando o controle. A descida de corte máxima é 
240mm.

Adaptada para uso intensivo em componentes pesados, a 
CUTLAM® 4.0 é equipada com um motor poderoso de 5.5 
kW. A velocidade da roda é ajustável de 1000 a 4000 
rpm. A velocidade de alimentação também é ajustável. 

Dois modos de corte estão disponíveis: automático 
sequencial com frequência ajustável ou contínuo. 

Um sensor de final de ciclo interrompe a máquina e 
levanta a roda automaticamente após cada operação.                  
Os controles são fáceis de usar e intuitivos: eles são 
centralizados na tela touch screen de 5.7” montada no 
braço do equipamento.                                                                                            
A ampla bancada de fixação de ferro fundido possui 6 
sulcos longitudinais em T e 5 sulcos transversais, e como 
opcional pode ser utilizado ao longo dos eixos X e Z.

A mangueira de múltiplos pontos 
sobre a roda e a peça garante um 
resfriamento ideal para cortes de 
alta qualidade e resultados consis-
tentes.

A abertura da tampa libera 3 lados, 
garantindo um fácil carregamento de 
peças pesadas ou volumosas. 

Na configuração padrão, a área de trabalho é iluminada 
por um projetor de luz ajustável, e um sistema de irrigação  
manual externo é fornecido para limpeza da área de corte.

 Apresentação CUTLAM® 4.0

Dispositivo de segurança, sistema de refrigeração por recirculação, 
conjunto de flanges

CUTLAM 4.0 - Ø 400 mm

*espaço sob roda

19
0*

275 mm

90

Ø 154

 Opções

Mesa com deslocamento longitudinal manual (eixo Y) de curso de 180mm, 
mesa com deslocamento transversal manual (eixo X) de curso de 120 mm, 
laser de posicionamento

Produtos e acessórios complementares - vide página 13

Máquina de corte automático de 
alta capacidade

A CUTLAM® 4.0 foi projetada para clientes 
que necessitam de equipamentos com alta 
capacidade de corte.
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 CUTLAM ®

Máquina de corte automática 
e programável com eixo duplo     
de alta capacidade

A CUTLAM® 5.0 é uma máquina montada em pedestal 
com um tanque de recirculação/decantação integrado.     
Ela representa o equipamento de ponta em termos de 
máquinas de corte automático programável de alta capaci-
dade. 

O controle elétrico e avançado das etapas de corte 
garantirá eficiência e produtividade de primeira classe. 
Montado de forma padrão com uma roda de Ø 355 mm, 
movimento automático vertical e longitudinal. Já o 
movimento transversal automático é realizado por uma 
mesa opcional de alimentação cruzada. 

A programação é realizada por meio de uma grande tela 
touch screen com interface gráfica que garante uma 
utilização intuitiva e, assim, um manuseio imediato. 

Todos os parâmetros de posicionamento e corte são 
continuamente visíveis na tela. O posicionamento rápido 
do ponto de corte é proporcionado pelo uso de um 
controle.

Dependendo do local das amostras na mesa, e de suas 
dimensões, a tela indicará os diversos movimentos 
necessários e possíveis para concluir o corte. Esses dados 
podem ser salvos posteriormente. A memória interna 
permite que você armazene até 300 programas que 
podem ser importados/exportados via USB.

Todos os modos de corte são possíveis

 � Corte automático ou manual;
 � Corte contínuo automático com controle de velocidade 
de alimentação inovador;

 � Corte sequencial automático para resfriamento máximo;
 � Corte profundo, corte horizontal e corte oscilante
 � Corte paralelo repetitivo.

Um sistema independente de resfriamento/recirculação 
de alta capacidade (140 litros) está localizado sob a 
máquina. Os bocais de múltiplos pontos garantem um 
excelente resfriamento da amostra e da roda de corte 
mesmo durante uso intensivo.

 Opções

Mesa de alimentação cruzada motorizada (eixo X), curso de 120 mm, 
precisão de 0.05mm, máquina com roda de corte de Ø 400 mm

Produtos e acessórios complementares - vide página 13

 Apresentação CUTLAM® 5.0

Dispositivo de segurança, sistema de refrigeração por recirculação, 
conjunto de flanges

 A mesa larga de corte L 408 x D 433 mm consiste de 
duas peças independentes, 4 sulcos longitudinais e 6 
sulcos transversais que permitem todos os tipos de 
sistemas de fixação disponíveis como opção.

CUTLAM® 5.0 - Ø 355 mm
Capacidade de corte teórica

*espaço sob roda 

25
2,

5*

350 mm

660 mm

12
7

30

Ø 127
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 CUTLAM®

CUTLAM®

Comparação e visão geral técnica

Dados Técnicos CUTLAM® 1.1 CUTLAM® 3.1 CUTLAM® 4.0 CUTLAM® 5.0

Roda Ø 250 a 300 mm 250 a 300 mm 300 – 400 mm 355 mm (400 mm optional)

Eixo Ø 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm
Flanges Ø 80 mm 80 mm 100 mm 100 mm
Capacidade máxima 
de corte 

Ø 105 mm (com roda de Ø 
300 mm)

Ø 110 mm Ø 154 mm ou 145 x 160 mm ou 
90 x 275 mm (com roda de Ø 
400 mm) 

 Ø 127 mm (com roda de Ø 355 
mm) + abertura no lado es-
querdo e direito para materiais 
longos

Espaço sob roda 120 mm (com roda de Ø 
300 mm)

140 mm (com roda de corte 
de Ø 300 mm)

190 mm (com roda de corte de 
Ø 400 mm)

252,5 mm (com roda de Ø 355 
mm)

Movimento vertical Manual Automático (5 – 300 mm/
min) e manual

Automático e manual 240 mm 
(5 – 200 mm/min)

Curso do eixo Z de 350 mm, 
velocidade de 0,1 a 25 mm/
seg, avanço de velocidade de 
50 mm/seg

Resfriamento -- -- Sistema de recirculação, 140 
litros, sobre rodas, sistema de 
limpeza integrado, localizado 
fora da câmara de corte

Sistema de recirculação, 140 
litros, sobre rodas, bomba 
de 1500 litros/h, sistema de 
limpeza integrado, localizado 
fora da câmara de corte.

Potência do motor 3,8 kW 3,8 kW 5,5 kW 5,5 kW
Velocidade de rotação Variável, de 1000 a 4000 

rpm
1000 – 4000 U/min. Variável, de 1000 a 4000 rpm Variável, de 1000 a 4000 tr/

min.
Mesa Ferro fundido tratado com 

ranhuras, 400 x 300 mm
Ferro fundido tratado com 
ranhuras, 400 x 300 mm

Ferro fundido tratado com 
duplo entalhe, 400 x 400 mm.

Mesa de alumínio tratado e 
aço inoxidável feita de 2 peças, 
área total L 408 x D 422 mm

Tipo de entalhe Ranhura em T de 12 
mm (2 longitudinais, 2 
transversais)

4-fach/4-fach Entalhe em T 12 mm (6 longi-
tudinais, 5 transversais)

Fresas em T de 12 mm (4 
lineares, 6 transversais)

Iluminação LED LED LED Projetor de luz ajustável (LED)
Proteção Tampa com sistema de 

travamento
Tampa com sistema de 
travamento

Tampa com sistema de 
travamento

Tampa com sistema de 
travamento

Corpo Revestido por pó de aço 
forte

Revestido por pó de aço forte Revestido por pó de aço forte Revestido por pó de aço forte

Voltagem 400 Volts - 50 Hz (Trifásico 
+ terra)

400 Volts - 50 Hz (Trifásico 
+ terra)

400 Volts - 50 Hz (Trifásico + 
terra)

400 Volts - 50 Hz (Trifásico + 
terra)

Alimentação 
pneumática

-- -- 6 barras filtradas 5 µ ar 
comprimido

6 barras filtradas 5 µ ar 
comprimido

Consumo elétrico -- -- 24 Ah 32 Ah

Dimensões (C x A x D) 630 x 650 x 820 mm 630 x 650 x 820 818 (+ 300 mm com painel de 
controle) x 1802 x 1280 mm

877 (+ 600 mm com painel de 
controle) x 1727 x 1800 mm 

Peso 125 kg 145 kg 650 kg 750 kg

Referência 66056184 66054176 66058088 66054175

CUTLAM® 1.1 CUTLAM® 3.1 CUTLAM® 4.0 CUTLAM® 5.0
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CUTLAM®

Acessórios

Kit de atualização para discos de 
corte Ø 350 mm

Gabinete

Duplo torno com sistema de aperto 
de parafuso

 CUTLAM®

Sistema de recirculação, 60 I, 
2 câmaras, filtro integrado de 100 μm

CUTLAM®Referência Descrição

66054171 Duplo torno com sistema de rápido aperto (lado esquerdo e direito da roda), torno de elementos 2 x 
2, sem sola, para obter a fixação de comprimento máximo, largura da boca 80mm, altura da boca 
45mm, fresa em T 12mm parafuso incluso, alavanca esquerda e direita.      

66054173 Duplo torno com sistema de rápido aperto (lado esquerdo e direito da roda), torno de elementos 2 x 
2, sem sola, para obter a fixação de comprimento máximo, largura da boca 80mm, altura da boca 
45mm, fresa em T 12mm parafuso incluso

66050361 Torno de fixação universal 61 
66060244 Duplo torno com sistema de rápido aperto (lado esquerdo e direito da roda), torno de elementos 2 x 

2, sem sola, para obter a fixação de comprimento máximo, largura da boca 80mm, altura da boca 
70mm, fresa em T 12mm parafuso incluso

66060249 Mesa de alimentação cruzada (eixo X), para cortar fatias paralelas, 100 mm

66060247 Mesa com deslocamento longitudinal manual (eixo Y) de curso de 180 mm 
66060246 Mesa com deslocamento transversal manual (eixo X) de curso de 120 mm 
66060245 Laser de posicionamento 

66056185 Gabinete: 1 gaveta, 1 armazenamento na porta + integração do tanque de recirculação   

  1.1   3.1  4.0   5.0

Duplo torno com sistema de rápido 
aperto
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Prensa embutidora a 
quente automática 

Prensa a quente fácil de usar, produtiva 
e automática.

A PRESSLAM® 1.1 é uma prensa de montagem a quente 
com múltiplas finalidades, fácil de usar e automática que 
permitirá que você atinja altos níveis de produção. Todos 
os parâmetros são acessíveis através de uma tela touch 
screen a cores de 5.7”. A interface gráfica é intuitiva 
através de diferentes configurações que você pode 
armazenar posteriormente e reutilizar à vontade. Também 
é possível importar/exportar parâmetros de montagem a 
quente pela porta USB da máquina. Todas as fases são 
visíveis na tela durante o ciclo de embutimento a quente e 
podem ser modificadas a qualquer momento. Cada 
função pode ser ajustada separadamente e 4 modos de 
pressurização estão disponíveis em conjunto com uma 
função que reduz a quantidade de água utilizada para 
resfriamento. Assim que a PRESSLAM® 1.1  é ligada, ela 
inicia um ciclo de pré-aquecimento que é concluído após 
6 minutos sem intervenção do usuário. A faixa de 
temperatura de 20 a 200°C possibilita o uso de todas as 
resinas disponíveis no mercado. O acesso à câmara de 
revestimento é aberto para o posicionamento de uma 
amostra e facilidade de enchimento. O bloqueio e 
desbloqueio da câmara de revestimento é feito de forma 
rápida e sem esforços patravés de uma alavanca de 
bloqueio com rotação de 1/4.

A PRESSLAM® 1.1 é equipada com uma unidade principal 
de aquecimento, que abriga o cilindro removível. A 
unidade de aquecimento padrão cobre diâmetros de 25,4 
a 40 mm e um elemento específico está disponível para 
um diâmetro de 50 mm.

O molde pode ser alterado sem ferramentas e sem 
conexões elétricas ou hidráulicas. Trocar uma unidade de 
aquecimento leva apenas alguns minutos.

A PRESSLAM® 1.1 é a prensa ideal para sua linha de 
produção de embutimento de amostra. É uma máquina 
compacta fácil de usar e de manter e permitirá que você 
aumente sua produtividade enquanto mantém uma 
flexibilidade incomparável.

  Apresentação PRESSLAM® 1.1

Dispositivo de segurança, Incluindo unidade de aquecimento / refrigera-
ção e cilindro de pressão

 Opções

Resfriamento de água automático (com função de economia de água)

 PRESSLAM®

Dados Técnicos PRESSLAM® 1.1

Capacidade  Ø 25 a 50 mm
Sistema de aquecimento 4 x 600 W em torno do molde

Faixa de temperatura 20 – 200 °C
Ciclo de aquecimento 0 a 30 min
Ciclo de resfriamento 0 a 30 min

Pressão   0 a 1,600 daN
Dupla montagem                      Sim - todos os diâmetros
Backup do programa 300 com conexão USB 

Modos de pressurização               4 modos diferentes
Alimentação pneumática 6 a 10 barras filtradas 50 µm      
Economia de água                              Sim (até 25%)
Voltagem 230 V - 50 Hz monofásico
Dimensões (C x A x D) 250 x 470 x 680 mm
Peso 72 kg (dependendo do tamanho do molde)
Código 66054166
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 PRESSLAM®

PRESSLAM®

Acessórios

Touchscreen PRESSLAM®Unidade de aquecimento para molde de 
Ø 25, 30, 40 mm

Unidade de aquecimento para conjunto de 
molde Ø 50 

Uma unidade de refrigeração independente permite o uso do
PRESSLAM® 1.1 sem abastecimento de água externo!

Referência Acessórios PRESSLAM® 1.1

66060231 Unidade de aquecimento para molde de Ø 
25, 30, 40 mm

66060232 Unidade de aquecimento para molde de Ø 
50 mm

66060233 Conjunto de molde Ø 25 mm
66060234 Conjunto de molde Ø 30 mm
66060235 Conjunto de molde Ø 40 mm

66065033 Conjunto de molde Ø 50 mm
66054168 Espaçador Ø 25 mm
66054169 Espaçador Ø 30 mm

66054170 Espaçador Ø 40 mm
66065034 Espaçador Ø 50 mm
66069981 Unidade de resfriamenro PRESSLAM® 1.1

Embutimento Tempo de aqueci-
mento (min)

Tempo de 
resfriamento (min)

Imprimir (daN) Temperatura (° C) Operação de 
impressão

Ø  Cilindro de 
pressão

25       30       40       50  25       30       40       50 25       30       40       50 25      30      40      50 Alle Ø

Technotherm® 2000 3         3         4         6,5 3         3         3         3 800     1000   1200   1300 180    180    180    180 Gesamt1

Technotherm® 3000 3         3         3         4 3         3         3         3 800     1000   1200   1300 170    170    170    170 Während Kühlphase2

Technotherm® 4000 6,5      7,5      11,5    13,5  3         3         3         3 800     1000   1200   1300 170    170    170    170 Gesamt1

1) A pressão é acumulada durante todo o programa de temperatura/pressão;
2) A pressão é acumulada durante a fase de resfriamento.

Tempos de processamento dos plásticos de incorporação a quente com Technotherm®

Conversão de diferentes unidades de medida

Embutimento Área (mm²) N Bar daN/mm² N/mm² Mpa

50 mm 1963,4  16000 81,5 0,815 8,15 8,15
50 mm 1963,4 10000 50,9 0,51 5,09 5,09

50 mm 1963,4 5000 25,5 0,26 2,55 2,55
40 mm 1256,6 16000 127,3 1,27 12,73 12,73

40 mm 1256,6 10000 79,6 0,8 7,96 7,96
40 mm 1256,6 5000 39,8 0,4 3,98 3,98
30 mm 706,8 16000 226,4 2,26 22,64 22,64
30 mm 706,8 10000 141,5 1,42 14,15 14,15
30 mm 706,8 5000 70,7 0,71 7,07 7,07
25 mm 490,9 16000 325,9 3,26 32,59 32,59
25 mm 490,9 10000 203,7 2,04 20,37 20,37
25 mm 490,9 5000 101,9 1,02 10,19 10,19
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 SMARTLAM®

Máquina de polimento manual     
ou semi-automática

Unidade básica e versátil.

A SMARTLAM® 2.0 é uma 
máquina de polimento 
compacta de placa única 
que oferece uma ampla 
gama de possibilidades em 
polimento manual e semi-
automático. Ergonômica e 
fácil de usar, a SMARTLAM® 

2.0 é totalmente controlada por uma tela touch screen 
equipada com uma interface intuitiva. A memória interna 
pode armazenar 9 programas que podem ser exportados 
através da porta USB.

A potência da rotação bidirecional, velocidade variável, 
motor de torque constante e a possibilidade de utilização 
de placas com diâmetro de 200 a 300 mm são recursos 
exclusivos que permitirão que você enfrente todas as 
situações encontradas no polimento de amostra metalo-
gráfica.

Atualize a máquina de polimento SMARTLAM® 2.0 com a 
opção de cabeçote de pressão mecânica SMARTLAM® 

2.0, suporte de amostra de pressão central e o uso da 
unidade de dosagem programável M.M.909 M secundária 
da máquina, você terá um sistema de polimento semi-
automático muito eficiente.

Opções de cabeçote de pressão SPRINGLAM®

Sistema de fixação para o suporte de amostra central. 
Dispositivo semi-automático, com pressão variável devido 
à mola de 0 - 250 N. 

 Apresentação SMARTLAM® 2.0

Dispositivo de segurança, placa de base

 Opções

SPRINGLAM® Aufsatz, sistema de refrigeração por recirculação/ tanque 
de decantação

Produtos e acessórios complementares - vide página 22 e 23

Cabeça de impressão 
SPRINGLAM®

Fácil de limpar: função rotativa, 
fornecimento de água removível, 
mesa giratória removível.

Unidade de dosagem 909M

Dados Técnicos Unidade de Dosagem 909M

Sistema de Distribuição Distribuição de 3 líquidos diferentes através 
de bombas peristálticas

Controles   Tela touch screen

Bombas 3 bombas peristálticas, com 1 saída para 
acionar uma bomba externa

Fonte de alimentação 
elétrica  

220 V monofásico – 50 Hz

Comunicação da 
máquina de dosagem

Entrada de 1 x 24 V para servir a máquina

Opção Substituição de uma bomba peristáltica 
padrão por uma taxa de alto fluxo. Bomba 
para produtos de alta viscosidade.

Código 66060241
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 SMARTLAM®

Máquina de polimento 
semi-automática de pressão 
individual

Solução econômica para o 
esmerilhamento-polimento 
automatizado de amostras 
metalográficas.

A SMARTLAM® 3.0 é equipada com um novo cabeçote 
motorizado especial, composta de um suporte triplo de 
amostra e um sistema de pressão pneumática individual. 
O uso de anéis de redução permitirá o polimento de 
amostras de Ø 25,4 mm a 50 mm.

O conjunto motor engrenado fornece um alto torque, a 
velocidade e a direção são ajustáveis. O sistema de 
pressão pneumática individual, conduzido por uma 
válvula de controle eletrônica, garante regularidade 
máxima dos resultados de polimento. A pressão aplicável 
por amostra é 5 a 60 N.

A SMARTLAM® 3.0 retoma a base que é confiável e 
aprovada pela SMARTLAM® 2.0, onde retém todo o 
interesse de uso manual. A máquina fornece desempen-
hos que permitem o uso de uma placa de Ø 200 a 300 
mm. A direção de rotação da placa e a velocidade são 
ajustáveis de 20 a 650 rpm.

 Apresentação SMARTLAM® 3.0

Dispositivo de segurança, placa de base

 Opções

Sistema de refrigeração por recirculação/ tanque de decantação

Produtos e acessórios complementares - vide página 22 e 23

A cabeça é ativada 
pressionando a alavanca
(1) levantada e abaixada                                                 
manualmente
(2) localizado no lado esquerdo                                                             
da máquina

A cabeça motorizada é ultra-compacta, pois a unidade de 
fonte de alimentação é fixada ao lado da máquina. A 
cabeça gira para liberar totalmente o espaço de trabalho 
para facilitar a substituição dos produtos de polimento e a 
limpeza regular da máquina.

Interface de controle intuitivo em tela touch screen de 
3.5”. Todas as funções da placa e da cabeça são opera-
das através tela. Os programas podem ser salvos na 
memória interna da máquina.

Para maior eficiência, você tem a opção de adicionar a 
unidade de dosagem automática 909 M à SMARTLAM® 

3.0 Isso a torna um dispositivo de polimento extremamen-
te versátil, econômico e competitivo.

Dados Técnicos SMARTLAM® 2.0 SMARTLAM® 3.0 SPRINGLAM®

Capacidade da placa Ø 200 a 300 mm  Ø 200 a 300 mm --
Corpo Aço, revestido com tinta epóxi Aço, revestido com tinta epóxi --

Controles Tela touch a cores de 3.5” para controlar a 
máquina: liga/desliga, temporizador, velocidade e 
direção da placa, válvula solenoide de água

Tela touch de 3.5” para controlar a máquina: 
controla as funções da máquina e da cabeça

--

Velocidade da placa                                Variável de 20 a 650 rpm Variável de 20 a 650 rpm --
Velocidade da cabeça -- 10 bis 150 U/min Rechts- / Linkslauf --

Pressão -- 5 bis 60 N 0 bis 250 N (Falha)
Potência do motor 0,75 kW 0,75 kW --
Voltagem 230 V - 50 Hz monofásico 230 V - 50 Hz monofásico --
Conexão  Abastecimento de água e drenagem, USB (9 slots

de programação), conexão direta para unidade de
dosagem

Entrada e saída de água, USB (9 slots de
programação) Conexão de ar comprimido,
conexão direta para a unidade de dosagem

--

Alimentação pneumática -- 6 barras, filtrado 50 µm --
Dimensões (C x A x D) 450 x 300 x 650 mm 580 x 570 x 670 mm --
Peso 30 kg 65 kg --
Código 66054141 66069984 66054143
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 MASTERLAM®

Máquina de polimento automática 
com pressão central, cabeça os-
cilante e controle de remoção de 
estoque

Máquina de polimento automática 
de placa única de  Ø 250 a 300 
mm com rotação bidirecional e 
velocidade variável. Controles 
touch screen, intuitivos e interface 
simples. 

As máquinas MASTERLAM®  são 
equipadas com a melhor progra-
mação, armazenamento de 
parâmetros e tecnologias de                    

exportação. Controle do sistema de dosagem de 4 circuitos 
DISTRILAM® integrados.

Equipada com uma cabeça de pressão central, rotação 
bidirecional, velocidade e pressão variáveis. A característica 
diferenciada dessa cabeça de polimento é a função oscilante* 
com oscilação configurável para amplitude e frequência. O uso 
da cabeça oscilante permitirá que você atinja níveis inigualáveis 
de desempenho e versatilidade: a qualidade dos resultados de 
nivelamento é melhorada, a remoção de estoque é aumentada, 
a vida útil dos suportes de polimento é aumentada (desgaste 
uniforme devido ao uso de toda a superfície da placa). Com a 
opção oscilante é particularmente eficiente para polir amostras 
de grande porte e para o acabamento e polimento de aparência 
de protótipos mecânicos ou componentes de microsérie. Um 
sistema de controle de remoção de estoque com uma função 
automática de "parar na medição" também está disponível 
(precisão de 0.05).

A MASTERLAM®  1.0 é uma máquina de alto desempenho 
destinada a uso intensivo como inspeções em produção.

 Apresentação MASTERLAM® 1.0

Dispositivo de segurança, placa de base

 Opções

Sistema de refrigeração por recirculação/ tanque de decantação

Produtos e acessórios complementares - vide página 22 e 23

Máquina de polimento automática 
de placa única de  Ø 350 a 400 
mm com rotação bidirecional e 
velocidade variável.

MASTERLAM®  1.1 fornece proteção abrangente de acordo 
com as normas 2006/42/EC e 2004/108/EC. Garante 
acessibilidade constante à plataforma da máquina sem 
gerar congestionamentos na superfície da máquina; sua 
abertura é facilitada através de por 2 molas a gás laterais. 
A tela touch screen está localizada fora da área protegida 
e os controles da MASTERLAM®   são acessíveis a todos os 
momentos. Você encontrará todas as características 
técnicas e acessibilidade da MASTERLAM®  1.0, mas com 
um maior diâmetro de placa e mais potência.

A MASTERLAM®  1.1 é uma máquina de pressão central. 
Equipada com um motor principal de 2.2 kW, um motor 
na cabeça de 250 W e a pressão aplicável pode atingir 
450 N. O uso do cabeçote oscilante permite que você use 
toda a superfície da placa de 350 ou 400 mm de 
diâmetro: a qualidade dos resultados de nivelamento é 
melhorada, a remoção de estoque é aumentada e a vida 
útil dos suportes de polimento é aumentada (desgaste 
uniforme devido ao uso de toda a superfície da placa).                  
A capacidade da MASTERLAM®  1.1 permite lidar com as 
aplicações mais difíceis, especialmente em termos de 
grandes superfícies de polimento, onde o torque e a 
pressão necessários excedem as capacidades do 
equipamento padrão.

 Apresentação MASTERLAM® 1.1

Dispositivo de segurança, placa de base

 Opções

Sistema de refrigeração por recirculação/ tanque de decantação

Produtos e acessórios complementares - vide página 22 e 23

Máquina de polimento automática de 
grande diâmetro com pressão central 

e cabeça oscilante motorizada.
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 MASTERLAM®

Máquina de polimento automáti-
ca com cabeçote central

Esmerilhador/polidor automático de Ø250/300mm com 
cabeça de pressão Individual/Central (sem roda de 
operação)

Esta máquina possui todas as funções que fazem a gama 
MASTERLAM® ser excepcional e, nesse modelo, uma 
nova cabeça específica. 

É a máquina de polimento metalográfico sem concessão. 
O polimento pode ser realizado com pressão central ou 
individual e com oscilação.

A MASTERLAM® 3.0 é baseada na mesma tecnologia da 
MASTERLAM® 1.0 nesta configuração, uma cabeça de 
pressão central e individual poderosa equipada com 6 pis-
tões. Trocar suportes de amostra é rápido e o modo de 
pressão é controlado diretamente na tela sem ter de tocar 
na cabeça. Assim, você pode trocar de um modo de pres-
são para outro em poucos segundos.

 Apresentação MASTERLAM® 3.0

Dispositivo de segurança, placa de base

 Opções

Sistema de refrigeração por recirculação/ tanque de decantação

Produtos e acessórios complementares - vide página 22 e 23

Através da cabeça de oscilação 
você pode ter um nível de desempenho 

sem precedentes e conseguir 
mais versatilidade.

Cabeça de oscilação
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 DISTRILAM®

Unidade de dosagem automática

O dispositivo dosador de distribuição automática             
DISTRILAM®  é controlado diretamente da tela touch 
screen através de um conector RS 232; ele é reconhecido 
instantaneamente por todas as máquinas de polimento 
MASTERLAM® , pois o programa de controle é pré-integra-
do nas máquinas. 

É equipado com 4 circuitos independentes compostos por 
3 bombas peristálticas padrão que medem precisamente 
as suspensões de diamante e 1 bomba peristáltica de alto 
fluxo para medir lubrificantes ou abrasivos coloidais. Ele 
opera sem ar comprimido ou conexão elétrica. O dispositi-
vo automático de dosagem DISTRILAM®  é um acessório 
essencial para o uso automatizado da MASTERLAM® .

O dispositivo garante trabalho reproduzível e uso econômi-
co de materiais para consumo.

Incluindo: um dispositivo de dosagem, uma conexão de 
máquina, um bocal de distribuição de 4 tubos em uma 
base magnética e 4 recipientes de plástico.

 Apresentação DISTRILAM®

Unidade de dosagem, cabeça de pulverização com suporte magnético, 
tanque de suspensão
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 MASTERLAM®

MASTERLAM® SERIE
Comparação e visão geral técnica

Dados Técnicos MASTERLAM® 1.0 MASTERLAM® 1.1 MASTERLAM® 3.0

Capacidade da placa Ø 250 a 300 mm Ø 350 a 400 mm Ø 250 a 300 mm

Corpo Aço, revestido com tinta 
epóxi

Aço, revestido com tinta 
epóxi

Aço, revestido com tinta 
epóxi

Controles tela touch screen com 5.7 
polegadas

tela touch screen com 5.7 
polegadas

tela touch screen com 5.7 
polegadas

Iluminação LED LED LED
Velocidade da placa Variável, de 20 a 650 rpm 

Rotação bidirecional
Variável, de 20 a 650 rpm 
Rotação bidirecional

Variável, de 20 a 650 rpm 
Rotação bidirecional

Velocidade da cabeça Variável, de 10 a 150 rpm 
Rotação bidirecional

Variável, de 10 a 150 rpm 
Rotação bidirecional

Variável, de 10 a 150 rpm 
Rotação bidirecional

Carga aplicável                                       5 a 400 N Pressão Central 5 a 450 N Pressão Central 5 a 400 N Pressão Central                                               
5 a 100 N Pressão Indi-
vidual

Capacidade Tamanho da amostra em 
pressão central 6 X Ø 40 mm

Tamanho da amostra em 
pressão central 6 X Ø 60 mm

Tamanho da amostra em 
pressão central 6 X Ø 40 
mm / Tamanho da amostra 
em pressão individual 1 - 6 
X Ø 50 mm

Oscilação da cabeça                      Velocidade e amplitude 
ajustável (opcional)

Velocidade e amplitude 
ajustável (opcional)

Velocidade e amplitude 
ajustável (opcional)

Potência do motor 1,1 kW 2,2 kW (Kopf 250 W) 1,1 kW

Voltagem 230 V – 50 Hz, monofásico 230 V - 50 Hz monofásico 230 V - 50 Hz monofásico
Alimentação pneumática 6 barras, filtrado 50µm 6 barras, filtrado 50µm 6 barras, filtrado 50µm
Abastecimento de água Tubo removível, com controle 

de fluxo e válvula solenóide 
de segurança

Tubo removível, com controle 
de fluxo e válvula solenóide 
de segurança

Tubo removível, com 
controle de fluxo e válvula 
solenóide de segurança

Programação 60 programas arma-
zenáveis, conector USB 
para backup de programas 
e Porta de ethernet para 
trabalho em rede

60 programas arma-
zenáveis, conector USB 
para backup de programas 
e Porta de ethernet para 
trabalho em rede

60 programas arma-
zenáveis, conector USB 
para backup de programas 
e Porta de ethernet para 
trabalho em rede

Sistema de medição de 
ablação

Opcional -- --

Sistema de bomba de circu-
lação

Opcional Opcional Opcional

Dimensões (C x A x D) 550 x 670 x 580 mm 800 x 712 x 597 550 x 670 x 580 mm

Peso 80 kg 110 kg 85 kg

Referências 66054144 66058100 66058101

MASTERLAM ® 1.0 MASTERLAM ® 1.1
MASTERLAM ® 3.0
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Acessórios
SMARTLAM® 2.0, 3.0
MASTERLAM® 1.0, 1.1, 3.0

 SMARTLAM ® / MASTERLAM ® ACESSÓRIOS

SMARTLAM®Referência Descrição

64708682 Placa de operação de alumínio de Ø 200mm
64708684 Placa de operação de alumínio de Ø 250mm
64708685 Placa de operação de alumínio de Ø 300mm
66060239 Placa de operação de alumínio de Ø 400mm

66056024 anel de fixação (metal) para papéis abrasivos de Ø200mm

66056025 anel de fixação (metal) para papéis abrasivos de Ø250mm
66054151 Suporte de amostra para pressão central Ø160mm 6 em forma de buraco cavidades ø 20-40mm
66054152 Suporte de amostra para pressão central Ø160mm 9 cavidades em forma de buraco ø 30mm
66054153 Suporte de amostra para pressão central Ø160mm 6 cavidades ø 40mm
66054154 Suporte de amostra para pressão central Ø160mm 5 cavidades ø 50mm
66054155 Suporte de amostra para pressão central Ø160mm 3 cavidades ø 40x70mm
66054146 Suporte de amostra para pressão central Ø160mm 6 cavidades 25x34mm
66054161 Porta-amostras de pressão única, Ø 160 mm, 6 x Ø 50 mm
66054162 Anéis de afastamento de Ø25,4mm (6 unidades)
66054163 Anéis de afastamento de Ø30mm (6 unidades)
66054164 Anéis de afastamento Ø32mm (6 unidades)
66054165 Anéis de afastamento de Ø40mm (6 unidades)
66054157 Arruela de pressão centrada Porta-amostras, Ø 160 mm, 3 mm de profundidade
66060237 Anel de fixação de aço para Ø 200 mm discos abrasivos não adesivos
66060236 Anel de fixação de aço para Ø 250 mm discos abrasivos não adesivos
66054158 Anel de fixação de aço para Ø 300 mm discos abrasivos não adesivos
66069985 Filtragem 10 µm para alimentação de ar comprimido                                     
66056024 Anel anti-respingo para a placa Ø 200 mm
66056025 Anel anti-respingo para a placa Ø 250 mm
66060241 Unidade de dosagem 909M
66054149 Unidade de dosagem DISTRILAM®

66060242 Tanque de decantação/sistema de circulação 30 litros

  2.0   3.0

MASTERLAM®     

  1.0   1.1  3.0

Dispositivo de nivelamentoSuporte de amostra para IPrund Suporte de amostra para CP

AnelPlaca de trabalho de alumínio 
Ø 250/300 mmTrägerscheibe

Espaçadores

Os acessórios certos para 
expandir significativamente 

o seu desempenho.
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 SMARTLAM® / MASTERLAM® ACESSÓRIOS

MASTERLAM®     
SPRINGLAM®

Ensaio

Unidade de dosagem DISTRILAM®

Sedimentação/sistema de bombea-
mento circulante

Os acessórios certos para 
expandir significativamente 

o seu desempenho.

Dados técnicos (Página 16)

Unidade de dosagem 909M
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Kulzer Brasil
Divisão Technique

Rua Cenno Sbrighi, 27 – Sala 42
Água Branca - CEP 05036-010
São Paulo – SP

Fone: (11) 3665-0500 (São Paulo)
0800 580 0829 (demais localidades)
Fax: (11) 3665-0521
technique.brasil@kulzer-dental.com

kulzer-technique.com.br© 2018 Kulzer GmbH. Todos os direitos reservados.
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