
SUPORTE DE FACA PARA 
CORTES DE 1/2” (12,7MM)

AS MELHORES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MERCADO,  COM O MELHOR 
CUSTO BENEFÍCIO E FINANCIADO EM ATÉ 48 MESES PELO BNDES!

SOLICITE SEU ORÇAMENTO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE SUA 
EMPRESA E SURPREENDA-SE COM NOSSAS MÁQUINAS.

Garanta a qualidade do corte utilizando os SUPORTES DE FACA fabricados pela Tidland

Os suportes de faca classe 1/2”, fabricados pela Tidland, operados pneumaticamente, foram 
projetados para cortar por esmagamento materiais como papéis, laminados, alumínios, plásticos, 
filtros, non-wovens e materiais flexíveis em geral; para larguras a partir de 1/2” (12,7mm).
As características especiais de construção destes suportes de faca reduzem os tempos mortos e melhoram a qualidade do 
corte.
Os suportes de faca classe 1/2”, fabricados pela Tidland, foram desenhados para diminuir a excentricidade radial 
da faca. As estruturas laterais dos suportes são usinadas de maneira a proteger o cubo da faca, 
garantindo cortes precisos e no esquadro. Durante a operação, a faca é mantida em uma posição 
estendida, garantindo uma operação refrigerada, fácil limpeza e redução da possibilidade de “embolamento” do 
material que está sendo cortado.
Os suportes de faca classe 1/2” são praticamente isentos de manutenção. As trocas de faca também são rápidas e 
fáceis. Os suportes utilizam rolamentos standard facilmente encontrados no mercado.
Os eixos e as facas estão disponíveis em nosso estoque. Trilho usinados com tolerâncias especiais garantem que 
os suportes de faca possam deslizar suavemente, sem a utilização de ferramentas e sejam trocados sem a 
necessidade de espaçadores. Estes trilhos podem ser adaptados em qualquer equipamento em que esse tipo de 
corte for indicado.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Baixo custo - Características inovadoras a um preço surpreendentemente baixo. Robustez - Estrutura em metal 
sinterizado e demais componentes em materiais de alta qualidade, tornam este suporte de facas robusto 
altamente indicado para corte por esmagamento (pressão) de materiais flexíveis. Posicionamento rígido e 
preciso - O sistema único de indexação, patenteado, quando montado no trilho, permite incrementos de 1 mm no 
reposicionamento e assegura que o suporte de facas esteja perpendicular ao trilho, reduzindo a possibilidade de 
desalinhamento.

ALAVANCA DE TRAVA - O sistema de alavanca, 
patenteado, permite um reposicionamento 
muito mais fácil e rápido do suporte de facas no 
trilho, sem a utilização de ferramentas.

Financie a sua máquina
em até 60 meses!

PRONATEC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
Rua Friedrich Von Voith, 426/432
02995-000 • Jaraguá • SP • SP

Tel.: +55 (11) 3948-1881 
vendas@pronatec.com.br

WWW.PRONATEC.COM.BR

E
-0

3 
 0

4/
20

15




