Starrett relança linha de lâminas de serra de fita na FEIMAFE
Empresa investe R$ 6 milhões em desenvolvimento de produtos, máquinas e marketing
A Starrett, empresa que está entre os principais fabricantes mundiais de ferramentas e
instrumentos de medição, relança toda sua linha de lâminas de serra de fita na 12ª
FEIMAFE (Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e Sistemas Integrados de
Manufatura), que ocorre entre os dias 18 e 23 de maio, no Anhembi em São Paulo. A
empresa, apesar da crise financeira mundial, continua realizando investimentos. Em 2009, a
Starrett Brasil tem previsão de investimentos de R$ 6 milhões em desenvolvimento de
produtos, máquinas, equipamentos e marketing.
Um dos investimentos é o relançamento mundial de toda linha de lâminas de serra de fita,
com novas tecnologias, melhorias no processo de produção e uma linha mais ampla, para
atender as necessidades dos nossos clientes: cortes mais rápidos e menor custo por corte.
Além do lançamento de novo catálogo com mais informações detalhadas sobre cada
produto e tabela de equivalência de materiais, a Starrett estará com embalagens novas.
Dentre a linha de lâminas de serra de fita o destaque fica por conta da Versatix MP, ideal
para cortes em materiais estruturais, tubos e pequenos sólidos, como por exemplo,
cantoneiras, vigas e perfis. Sua geometria permite cortes mais rápidos e maior resistência a
quebra dos dentes, além de proporcionar uma grande vida útil a serra.
“A Starrett sempre atualiza seus produtos e implanta novas tecnologias com a preocupação
de se aproximar cada vez mais das necessidades dos usuários e do mercado. No Brasil
vamos lançar a nova linha de lâminas de serra de fita na FEIMAFE, que é uma feira muito
importante para o segmento”, explica o diretor de marketing Christian Arntsen.
Nova linha de lâminas de serra de fita e aplicação:
- Intenss PRO (Cortes em alta produção de ligas de aço carbono, inoxidável, ferro fundido e
não-ferrosos);
- Intenss PRO-DIE (Cortes retos e em contornos de ligas de aço carbono, inoxidável, ferro
fundido e não-ferrosos);
- Intenss PRO-VTH (Altas ligas, titânio, monel, inconel e aço inoxidável);
- Versatix MP (Materiais estruturais, tubos e pequenos sólidos);
- Univerz (Cortes em máquinas portáteis);
- Advanz FS (Alumínio fundido, fibra de vidro, madeira dura e abrasiva);
- Advanz TS (Altas ligas, titânio, monel, inconel, aço ferramenta, aço para molde, aço
inoxidável e aço para rolamentos);
- Advanz CG (Compostos de grafite, granito, cerâmica, pneu e aços duros);
- Advanz DG (Vidro, cerâmica, silício, pirex, quartzo, granito e mármore);
- Duratec FB (Cortes retos e em contornos de baixo carbono, materiais fundidos e nãoferrosos);
- Duratec FC (Pneu radial e chapas de materiais temperados de até 16mm);

- Woodpecker PRO (Cortes em alta produção de madeiras duras, abrasivas e MDF);
- Woodpecker Premium (Cortes em alta produção de madeiras em geral, compensado,
MDF e MDP);
- Woodpecker XF (Cortes retos e em cortornos de madeiras em geral);
- Meatkutter Premium (Carne, peixe e aves);
- Meatkutter Stainless (Carne, peixe e aves);
- Carcasskutter (Carcaça de suíno e bovino);
- Band Knives (Papel, papelão, espuma, borracha, tecido, feltro, carne, fibra de vidro e
plástico).
Sobre a Starrett
A Starrett tem 129 anos de experiência e fabrica mais de 5 mil produtos, porém o grande
diferencial da empresa tem sido a capacidade de renovação de sua linha, sempre próxima
da realidade dos profissionais. “Todo o processo de fabricação das ferramentas é
direcionado para o público que vai utilizá-la. Buscamos desenvolver novos designs de
serras para atendermos as necessidades do mercado, melhorar o custo por corte da
ferramenta e estamos sempre em contato com variados profissionais para garantir a
funcionalidade, e principalmente, a segurança de todos os nossos produtos”, lembra
Arnsten.
Mais informações: www.starrett.com.br.
Serviço
12ª FEIMAFE (Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e Sistemas Integrados de
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