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Uma Empresa de
Ferramentas Focada
em Soluções
A Apex Tool Group nasceu como uma joint venture entre a
Danaher Corporation e a Cooper Industries, formando uma das
maiores indústrias de ferramentas do mundo.
Com sede em Maryland, Estados Unidos, possui operações em
mais de 25 plantas, estando presente em mais de 30 países de
todos os continentes e proporcionando o que há de melhor em
ferramentas manuais, eletrônicas e pneumáticas.
Na América Latina, possui plantas e escritórios localizados no
Brasil, Chile, Colômbia e México, produzindo mais de 67 milhões
de peças ao ano e oferecendo as melhores e mais tradicionais
marcas do mercado.
O Grupo oferece soluções para os mercados industrial, eletrônico,
automotivo, profissional geral, pneumático, construção civil e
“faça você mesmo”.
Comercializamos mais de 5000 itens com materiais de
primeira qualidade, cuidadosamente escolhidos, desenvolvidos
e testados. Tudo dentro dos mais altos níveis de qualidade e
normas internacionais.
Nosso compromisso com a inovação é obtido por meio da
valorização de nosso time, proximidade com nossos clientes e
melhoria contínua em tudo o que fazemos.
Trabalhamos todos os dias para levar ainda mais soluções até
sua casa ou empresa - tudo isso com a tradição e confiança que
você já conhece.
Sede: Sparks, Maryland - EUA
Faturamento global: aproximadamente US$ 1.5 bilhões
O sistema de Gestão de Qualidade da Apex Tool Group é
certificado ISO 9001:2008.
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NOSSAS MARCAS

FERRAMENTAS MANUAIS

FERRAMENTAS ELETRÔNICAS E PNEUMÁTICAS

Os produtos Apex passam por constantes modernizações, portanto, as fotos são meramente ilustrativas e podem diferir do produto comercializado.

Desde 1869, a Lufkin® tem sido sinônimo de
alta qualidade e precisão inigualável. Sempre
a frente de seu tempo, a marca foi responsável
pela primeira patente do metro e pioneira
na fabricação de trenas longas de aço nos
Estados Unidos, revolucionando o mercado de
medição.
Ao longo dos anos, acumulou centenas de
patentes, consolidando sua vocação para
inovação, e hoje é líder mundial em trenas
industriais e uma das primeiras no mercado
de medição profissional.
O grande sucesso nacional foi a trena modelo
L500, que introduziu a marca no país nos
anos 80 e logo a posicionou entre as líderes
de vendas, tornando-se uma das trenas
profissionais favoritas do mercado.
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Lâminas de Serra Manual Extraflex
Como escolher uma lâmina de serra
SELEÇÃO DO NÚMERO DE DENTES:
Deve-se selecionar o número de dentes da
serra de acordo com o tipo de material a ser
trabalhado. A tabela a seguir é meramente
orientativa

DENTES POR
POLEGADA

APLICAÇÃO

ESPESSURA DO MATERIAL
(POL E mm)

18

Serviços gerais, aço-ferramenta, perfis de aço de parede grossa
Ex.: perfis de aço I, L, U, aço estrutural leve, canos.

Acima 1/4” (6 mm)

24

Chapas e perfis de aço de parede média, serviços gerais de ferramentaria Ex.: conduítes, cantoneiras, aços-ferramenta.

1/8” (3 mm) a 3/8”
(9,5 mm)

Dicas para evitar problemas com a lâmina de serra
RUPTURA DA LÂMINA:

RUPTURA NO FURO DE FIXAÇÃO DA LÂMINA:

PROBLEMA

SOLUÇÃO

PROBLEMA

SOLUÇÃO

Lâmina solta

Aplicar a tensão adequada

Tensão Excessiva

Reduzir a tensão

Esforço excessivo

Diminuir a pressão

Lâmina nova usada em corte
já iniciado

Gire o material

Pinos De Fixação Gastos

Substituir os pinos

Placas De Montagem Sujas

Limpar as placas e os suportes

DENTES QUEBRADOS:

Corte em posição difícil

Use serra flexível

Emperramento durante o corte

Prenda o material firmemente. Em material mole,
a lâmina pode prender por ter dentes muito
pequenos

PROBLEMA

SOLUÇÃO

Evitar golpes durante o corte

Empastamento dos dentes

Muitos dentes por polegadas. Usar lâmina com
menor número de dentes por polegada

Impacto. Dentes muito
grosseiros

Usar lâmina com maior número de dentes por
polegada

Início de corte em aresta viva

Ajuste o material ou a lâmina para ter pelo menos
três dentes em contato com o material

Bater a lâmina contra o material

DESGASTE PREMATURO DOS DENTES:
PROBLEMA

SOLUÇÃO

Lâmina montada invertida

Os dentes devem estar no mesmo sentido do corte
no arco de serra

Lâmina incorreta para o
trabalho

Escolher lâmina de acordo com a aplicação

Movimento incorreto

Levantar a lâmina no momento do retorno

Pressão excessiva

Pressão moderada prolonga a vida dos dentes.

PROBLEMA

SOLUÇÃO

Pressão insuficiente

Aplicar uma pressão adequada.

Lâmina gasta

Substituir a lâmina

Pressão excessiva

Reduzir a pressão

Material mal fixado

Prender o material adequadamente

CORTE TORTO:

Lâmina solta

Aplicar tensão adequada

Pressão excessiva

Aplicar pressão adequada

Material instável

Fixar o material de forma segura

Arco desalinhado

Verificar e ajustar o arco

Pontos duros no material

Girar o material e iniciar novo corte

Lâmina de Serra Extraflex
DIN 6494

CARACTERÍSTICAS:
•
•

MEDIDAS:

•
DPP
(DENTES POR POLEGADA)

CÓDIGO
LF1218B

50

0,018

18

LF1224B

50

0,018

24

CAIXA

•
•
•
•

184

Melhor custo-benefício: alta durabilidade e preço compatível com o mercado
Máxima resistência ao desgaste: fabricada em aço nobre com tratamento
térmico especial que garante maior vida útil, apresentando alta flexibilidade.
Versátil: indicada para trabalhos em aço, cobre, tubos de PVC, chapas finas
entre outros materiais.
Ganho de produtividade: dentes construídos em aço rápido de alta liga ao
Molibidênio e Tungstênio que facilitam o corte e a saída do cavaco.
Seta indicativa direcionando o sentido do corte: orienta o manuseio de forma
simples
Caixas com 50 lâminas embaladas de 10 em 10 peças permitem a revenda
fracionada.
Possui código de barras individual na lâmina.

Os produtos Apex passam por constantes modernizações, portanto, as fotos são meramente ilustrativas e podem diferir do produto comercializado.

