Ocupação: Movelaria
Infraestrutura
Item

Designação

01

27

Bancada para marceneiro, em madeira, nas Dimensões: 2000x600 mm com morsa horizontais e
verticais.
Grampo tipo sargento de 1 metro, barra em "T".
Madeira maciça jequitibá rosa 4 cm de espessura
Lamina madeira marfim natural
Cola de contato a base d'água 0,5kg
Cola de emulsão secagem rápida
Cavilha de madeira Ø 8 mm
Junção Biscuit #DW6810 75PK #10 /6”
chapa de MDF cru 20mm
Compensado sarrafeado revestido 6mm
Compensado multiplatinado revestido 4mm
Parafusos Phillips cab. Chata 3,5x45mm
Máquinas
Esquadrejadeira mesa móvel (com coletor de pó), mesa móvel, Inclinação da serra. Equipada com o
riscador e serra com dentes trapaziodais em metal duro, diâmetro. 350 mm, 72 dentes.
Tupia fixa com eixo cambiável (com coletor de pó), curso do eixo, eixo porta-fresas, Freio, Guia micro
ajustável, mesa móvel de preferência, Inclinação do eixo árvore. Equipada com jogo de fresas afiadas.
Furadeira de coluna ou bancada, equipada com mandril porta broca de aperto rápido.
Serra de fita, volantes +/- 800mm, Largura máxima de corte +/- 600mm, comprimento mínimo da
lâmina de serra +/- 4500mm, mesa Inclinável. Equipada com lâmina de serra largura de 12 mm
travadas de fábrica.
Lixadeira de mesa móvel, (com coletor de pó) dimensões da mesa +/- 2600x800mm, curso vertical da
mesa, curso horizontal da mesa, rotação 5comp. das polias +/- 60Hz-1730rpm 50Hz-1400rpm,
comprimento da fita de lixa Min.7000mm Max.7300m, largura da fita de lixa 150mm
Lixadeira de mesa móvel, (com coletor de pó) dimensões da mesa +/- 2600x800mm, curso vertical da
mesa, curso horizontal da mesa, rotação das polias +/- 60Hz 1730rpm 50Hz-1400rpm, comprimento
da fita de lixa Min.7000mm Max.7300m, largura da fita de lixa (máxima) 150mm, velocidade da fita
de lixa 60Hz-1350m/min 50Hz- 1100m/min. Equipada com lixas de 100 a 120.
Furadeira Horizontal, dimensões da mesa +/- 450 x 230mm, diâmetro máximo da broca (haste da
broca) 16mm, comprimento máximo da broca +/- 200mmcurso da broca em profundidade +/150mm, curso vertical da mesa, curso horizontal da mesa, eixo árvore.
Desempenadeira, com mesa em ferro fundido, com sistema de regulagem através de alavanca,
rápido e prático, base em chapa e eixo porta facas em ações especial acoplado com 3-facas
Coletor de pó, vazão +/- 2900m³/s, velocidade +/- 30m/s, pressão +/- 100mm.ca, reservatório+/- 200
lt, Bocal de entrada 100mm/diâm. Equipado com mangueira de 3 m de comprimento.
Prensa a vácuo para laminados
Serra meia esquadria, cortes angulares precisos, base móvel, guarda deslizante, cortes angulares,
escala +/- 50 graus para a esquerda e direita, inclinação de 45 graus esquerda e direita, barras
paralelas verticais.
Esmeril de bancada ou coluna, suportes reguláveis para ferramentas, motor totalmente blindado, à
prova de poeira, potência: 1/2 cv mono, 2 polos, 60 hz. Voltagem: 110/220 volts. equipado com
rebolos: 6 x 3 / 4 x 1 / 2".
Ar comprimido
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Régua de aço mil metrada 300 mm
Esquadro com encosto 90º
Compasso de ponta, com ajuste
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Instrumentos e Acessórios
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Esquadro Combinado com Esquadro Principal
Suta Universal
Transferidor de ângulo 180º com haste
Lixa abrasiva para madeira (folha)
Cola para madeira
Grampo tipo C de aperto rápido (para marceneiro)
Compensado para gabaritos 600x700x4mm
Fita adesiva transparente de 20 mm de largura
Fita adesiva tipo crepe de 20 mm de largura
Extensão elétrica de 10m
Plaina manual nº 5, com ferro ajustável
Lapiseira
Riscador de aço
Punção de bico
Faca para corte de lamina de madeira
Lixador manual, para 1/6 da folha de lixa tamanho A4
Broca helicoidal, aço rápido, haste cilíndrica, 1 a 13mm
Broca para cavilha, 08 e 10 mm
Martelo de unha, +/- 250 gramas
Macete de madeira ou poliuretano.
Vassourinha tipo juba
Pedra abrasiva para afiar ferramentas
Pincel
Formão comum cabo anatômico 6, 12 e 15 mm
Serrote de costa 10"
Graminho para marceneiro
Escarrador 45º para madeira
Lima chata, picado paralelo, mursa de 10"
Grosa 10 " para madeira, com cabo
Alicate universal de 8”
Estilete com lâmina de 1”
Lamina de aço raspadeira (raspilha)
Chave de fenda, cabo anatômico, 1/8" x 8
Chave de fenda, cabo anatômico, 1/4" x 8"
Chave de fenda, cabo anatômico, 3/8" x 10
Chave Phillips, cabo anatômico, 1/8" x 8
Chave Phillips, cabo anatômico, 1/4" x 8"
Chave Phillips, cabo anatômico, 3/8" x 10"
Equipamentos
Fresadora para juntas (galheteira)
Lixadeira orbital sapata cilíndrica potência 275 Watts Orbitas/Min 12.000 rpm coletor de pó Sim
Tamanho da Lixa 5" peso Líquido 1.5 Kg ( com jogo de lixas).
Serra tico-tico, motor de +/- 480W move a lâmina de 0-3. +/- 100 Gpm, controle de força e velocidade,
três nível permite cortar com versatilidade vários materiais Golpe de +/- 1", velocidade variável,
rolamentos de esfera, sapata ajustável a 45 graus.
Serra meia esquadria, cortes angulares precisos, base móvel, guarda deslizante, cortes angulares,
escala +/- 50 graus para a esquerda e direita, inclinação de 45 graus esquerda e direita, barras
paralelas verticais com rolamento de esferas e guia para precisão.
Tupia portátil, Potência +/- 750 watts, velocidade +/- 24.000 Rpm, diâmetro da pinça 6 e 12 mm,
diâmetro máx. do corte 30 mm, parada pré-determinada 3 ajustes, trava de eixo.
Fresas para tupia portátil, com haste Conforme a máquina.
Parafusadeira, baterias compactas, 12V, ajuste de torque eletrônico, torque consistente, torque
máximo: 96 Nm, velocidade variável.

