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 Seccionadora Vertical Automática para o corte de painéis em sistema vertical e 
horizontal. 

 Equipamento proporciona excelente acabamento e esquadro perfeito, trata-se 
de um equipamento versátil e flexível e adequada para as grandes 
necessidades do mercado. É necessária a fixação em piso plano sem 
variações 

 Estrutura de uma única peça soldada, com plano de apoio em perfil de alumínio 
com sistema em automático para evitar que se danifiquem as peças durante o 
corte horizontal. 

 Apoio de peças inferiores em alumínio com rodas retrateis. Deslocamento 
manual do carro e do grupo de serra para os cortes horizontais e verticais, 
estes últimos estão assegurados em 5 pontos de frenagem fixas em cima e 
embaixo da estrutura. 
O grupo de serra se retrai a mão por meio de um sistema ergonômico. 

 Guia rebatível na secção esquerda para corte de painéis pequenos. 

 Aspiração Integrada com duplo depósito de pó de serra acoplado ao carro. 

 Nº 4 topes mecânicos para cortes Horizontais. 

 Tope para cortes Verticais. 

 Tela de ferro móvel automática: elétrica. 

 Motor com Freio eletromagnético. 

 Dispositivos de segurança, jogos de chaves. 

 Apoio deslizante para peças pequenas 

 Tope extra na parte inferior 

 Dispositivo de corte de tiras horizontais 

 Embalagem de papelão incluso. 
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Seccionadora Vertical marca Putsch Meniconi 

modelo SVP 133 
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Sistema de serra e riscador Sistema de apoio retratil. Carro porta serra 

 
 

Informações técnicas: 
 

 

 
    SVP 133 - 4630x1600x2600mm 
    Medidas para definição de espaço 
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 Máxima altura de corte: 1900 mm. 

 Máxima altura de corte vertical: 2080 mm. 

 Máxima largura de corte horizontal: 3200 mm. 

 Potencia do motor: 5 HP. 

 Diâmetro da serra: 250mm. Furo D.30,0mm espessura 3,2mm 

 Velocidade de rotação da serra: 5300 rpm. 

 Peso aproximado da máquina: 1.000 kg. 


