PrimAlloy
LAMINAS DE SERRA DE FITA /
PrimAlloy

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PrimAlloy™
É a novidade da Starrett em lâminas de serra de fita para operações de corte em metais extremamente duros e difíceis de cortar.
Esta lâmina se caracteriza pela aresta de aço rápido especial, pelo design exclusivo dos dentes e por um corpo com a nova tecnologia EXT que garante resistência extra à
fadiga da serra. Ideal para cortar aço ferramenta, aço rápido, aço inoxidável, aço endurecido, ligas de níquel e titânio.
Resultado: PrimAlloy™ proporciona alta taxa de produtividade, vida útil superior sem comprometer o acabamento e significativa diminuição de custo por corte.
Comprove!
Características
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• Aresta de aço rápido especial.
• Exclusiva geometria dos dentes com ângulo de ataque positivo.
• Dentes retificados.
• Nova tecnologia EXT - Resistência extra à fadiga da serra.
Vantagens
Alto conteúdo de Cobalto e Vanadium nos dentes garantem:
• Alta taxa de produtividade, vida útil superior sem comprometer o acabamento de corte.
• Maior resistência ao desgaste e ao calor.
• Melhor penetração em materiais endurecidos e de difícil usinagem que geram maior performance da serra.
• Melhor custo-benefício em relação às lâminas bimetálicas convencionais.
Aplicações
• Aço ferramenta e aço rápido.
• Aço inoxidável.
• Ligas de níquel e titânio.
• Aço endurecido.
• Ideal para máquinas com controle de avanço hidráulico.

Largura x Espessura
Dentição Nº Catálogo
mm
polegadas
27 x 0,90 1 x 0.035
3-4
PA27x3-4/P
2-3
PA34x2-3/P
34 x 1,101.1/4 x 0.042
3-4
PA34x3-4/P
1.4-2 PA41x1.4-2/P
41 x 1,301.1/2 x 0.050 2-3
PA41x2-3/P
3-4
PA41x3-4/P
1-1.2 PA54x1-1.2/P
1.4-2 PA54x1.4-2/P
54 x 1,60 2 x 0.063
2-3
PA54x2-3/P
3-4
PA54x3-4/P
1-1.2 PA67x1-1.2/P
67 x 1,602.5/8 x 0.063 1.4-2 PA67x1.4-2/P
2-3
PA67x2-3/P
P = Dente PS
Fornecidas em fitas soldadas para todas as larguras ou em rolos de produção para as larguras de 27, 34 e 41mm.
Obs.: Produtos especiais sob consulta.
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