
O Corte dos Materiais



A FREZITE desenvolve soluções otimizadas que 

garantem uma elevada  rentabilidade nos equipamentos 

produtivos e a consequente redução dos custos de 

produção nos nossos clientes. Acumula mais de quatro 

décadas em soluções para o corte de madeira e seus 

derivados.

Dispomos de uma gama de serras especialmente 

vocacionadas para trabalhar materiais compósitos de 

matriz polimérica, cerâmica ou metálica. Os painéis 

compostos de alumínio, por exemplo, permitem soluções 

inovadoras nos domínios da arquitetura, construção, 

mobiliário, publicidade, entre outros. 

MADEIRA E MATERIAIS DE BASE DE MADEIRA

CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO



As serras circulares da FREZITE foram desenvolvidas 

para o corte de perfis, tubo (com e sem costura) e maciço 

em equipamentos de corte orbital, fly on cut (simples ou 

duplo) e estacionário. Asseguram um corte rápido, com 

ótimo acabamento superficial.

Uma vasta gama de serras com precisão dimensional 

para corte de metais não ferrosos – a seco ou com 

lubrificação – simples, em esquadria e transversal duplo. 

Metais Ferrosos (aços de alto e baixo teor em carbono e 

aços inoxidáveis)

Metais Não Ferrosos (alumínio, cobre, bronze e latão)

A FREZITE apresenta serras para corte de materiais 

isolantes – como XPS, HPS, lã de vidro, lã de rocha – 

com múltiplas aplicações, usadas como isolamentos 

térmico, acústico e em proteção contra incêndio. O perfil 

de afiamento e a seleção de matérias-primas de elevada 

qualidade asseguram cortes limpos, sem rebarba.

MATERIAIS ISOLANTES

METAL



Indústrias da Carne e Peixe Indústrias da Panificação, Vegetais e Massas

A FREZITE desenha e produz qualquer modelo de 

serra em aço inox para desmancha de bovinos, suínos 

e animais de caça. Apresenta também soluções 

para  corte de peixe congelado. Serras com elevada 

durabilidade, adequadas às máquinas de qualquer 

fabricante, proporcionando um corte sem esforço.

As serras da FREZITE têm um vasto espectro de 

aplicações, que vão das indústrias da embalagem aos 

componentes automóveis, passando pela publicidade. 

Neste domínio, a FREZITE apresenta soluções para o 

corte de plexiglass e placas de pvc, entre outras.

TRANSFORMAÇÃO DE MATERIAIS POLIMÉRICOS

ALIMENTAR

A FREZITE apresenta soluções de corte de elevada 

qualidade para diferentes indústrias como a da 

panificação, a produção de massas alimentares e 

também para o corte (e embalamento) de vegetais. 

Soluções standard ou à medida, desenvolvidas de 

acordo com os requisitos de cada cliente.

www.frezite.com



Para melhorar os níveis de serviço e reduzir 

os custos operacionais dos seus clientes, 

a FREZITE completou a sua vasta oferta de 

produtos com um serviço de afiamento e 

retificação de ferramentas. Desde o primeiro 

contacto que garantimos ao cliente todo o 

acompanhamento necessário, bem como 

a assistência às ferramentas adquiridas. 

Desta forma, além de produtos de elevada 

qualidade, asseguramos também um serviço 

pós-venda rápido e eficiente. 

AFIAMENTO E REPARAÇÃO DE FERRAMENTAS

O programa de serras FREZITE responde 

às aplicações de corte mais exigentes. 

Além das soluções standard, a empresa 

desenvolve e produz serras especiais, 

proporcionando aos seus clientes soluções 

customizadas para cada aplicação.

SERRAS ESPECIAIS
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A FREZITE dispõe de um completo programa 

com soluções que permitem a perfeita 

sintonia entre máquina, ferramenta e material 

a trabalhar. Devido ao esforço permanente de 

Investigação & Desenvolvimento da equipa 

de Engenharia, as serras FREZITE estão 

presentes nos mercados globais com elevado 

nível de resposta pela sua performance. 

A fornecer o altamente competitivo mercado 

profissional e industrial, é com solidez e 

sustentabilidade que a empresa tem pautado 

o seu crescimento, pelo que atualmente

a FREZITE está presente, com os seus

produtos e tecnologia, em mais de 70 países

distribuídos por todos os continentes.

Teste-nos,

o nosso desafio é a sua satisfação.

FINLÂNDIA
TERATOIMITUS LEHTINEN OY
Tupalankatu 9
15680 Lahti

+358 3 878 650
 jarmo.lehtinen@teratoimitus.fi
 www.teratoimitus.fi

PORTUGAL
FREZITE - Ferramentas de Corte, S.A.
Rua do Vau, 173 · Apartado 134
4786 - 909 Trofa

+351 252 400 360
 info@frezite.com 
 www.frezite.com 

BRASIL
FREZITE - Ferramentas de Corte, Ltda
Rua Otto Emilio Beckert, 85-C
Boehmerwald - S. Bento do Sul
SC CEP 89287-665

+55 47 3635 2065/66
 comercial.brasil@frezite.com
 www.frezite.com.br

ESPANHA
FREZITE - Herramientas de Corte, S.L.
C/ Charles Robert Darwin 11, local N.° 5 
Parque Tecnologico, 
46980 Paterna (Valencia) 

+34 963 135 131
 info.es@frezite.com
 www.frezite.com

POLÓNIA
FMT Tooling Systems Sp. z o.o.
Ul. Grota Roweckiego 112
52-232 Wrocław

+48 717 400 007 
 info.pl@fmttooling.pl
 www.frezite.com

PARCEIRA DA INDÚSTRIA


