
CORTADORA DE TUBOS E TUBETES - CTT350 

Cortadora de construção resistente com base intermediária, conjunto de corte confec-
cionado em alumínio. Atende tubos de PVC ou papelão de 03'' a 12'' de diâmetro e até 
1,5m de comprimento. Porta automática pneumática com acionamento bimanual. Corta 
fatias de 10mm a 350mm. Ajustes controlados no painel frontal através de IHM (touch 
screen) de maneira prática e precisa. Equipamento proporciona um corte isento de re-
barbas e modificação da microestrutura. Comando elétrico e eletrônico atende a nor-
ma NR12. Tampa com visor em policarbonato transparente de alta resistência para 
visualização do corte e proteção do operador e ainda é equipada com sensor de segu-
rança categoria 4. O equipamento possui botão de emergência monitorado, botão 
reset, disjuntor de entrada, chave geral com travamento por cadeado e contatores 
redundantes conforme a NR12. Iluminação interna em LED. A cortadora possui cesto 
revestido para coleta do material cortado e sistema de exaustão integrado. Todas as 
partes externas e internas da cortadora e do reservatório são confeccionadas em alu-
mínio e protegidas com pintura eletrostática a pó, oferecendo excelente resistência à 
corrosão.  
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CTT350- TECLAGO 

 Motor blindado (IP-56) de alto  
torque fabricado conforme nor-
ma de alta eficiência energética  
da ABNT; 

 Corte acionado por sistema auto-
mático comandado por  CLP de 
alta precisão; 

 Botão de emergência monitorado 
tipo cogumelo padrão ABNT; 

 Iluminação interna (LED); 

 Atende tubos de PVC ou papelão 
de 03'' a 12'' de diâmetro e até 
1,5m de comprimento; 

 Corta fatias de 10mm a 350mm; 

 Tampa com sensor categoria 4 e 
trava magnética; 

 Possui cesto revestido para coleta 
do material cortado; 

 Sistema de exaustão integrado; 

 Comando elétrico de 24v, com 
proteção contra curto circuito, 
conforme as normas NR12; 

 Toda estrutura do equipamento 
em alumínio, protegida com pin-
tura eletrostática a pó; 

 Chaves para troca de disco de 
corte; 

 Visor de policarbonato conforme 
norma NBR de proteção;  

 Garantia de 12 (doze) meses. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
LARGURA 3000 mm 

PROFUNDIDADE 1200 mm 

ALTURA 2600 mm 

PESO 600 Kg 

TENSÃO 220/380/440 V  Trifásico 

POTÊNCIA DO MOTOR 3 CV  2200 W 

DIÂMETRO DO CORTE Até 12 polegadas 

Este equipamento atende as normas: 

* Fotos apenas ilustrativas, a configuração do 

equipamento pode sofrer algumas alterações sem 

comprometer seu funcionamento. 
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Cesto Revestido para coleta de material cortado 


