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Disponível em versões sem fio

cortador elétrico de correia 

Mais rápido.
•	 Os	rolamentos	selados	apoiam	a	correia	durante	o	corte	e	
permitem	que	o	operador	insira	o	cortador	na	correia	com	o	
mínimo	de	esforço.

•	 Fabricada	em	aço	especial	de	alta	velocidade,	a	lâmina	do	cortador	
elétrico	de	correia	tem	angulação	dupla	para	um	corte	suave	e	
preciso.

•	 A	alça	lateral	pode	ser	montada	em	qualquer	lado,	para	operação	
pela	direita	ou	pela	esquerda.

Mais seguro.
•	 A	proteção	contra	lâmina	acionada	por	mola	protege	o	operador	
da	parte	cortante	da	lâmina.

•	 Parafuso	de	olhal	montado	por	cima	para	fixar	o	cortador	ao	
compensador	da	ferramenta.

•	 A	caixa	de	engrenagens	permanentemente	selada	oferece	uma	
operação	de	longa	duração,	sem	necessidade	de	manutenção.

Mais inteligente.

Cortador elétrico para 
correias transportadoras 
de borracha de até 
50 mm (2 pol.) de 
espessura
Disponível	nas	versões	com	e	sem	fio,	o	cortador	elétrico	
de	correia	da	Flexco	corta	de	modo	seguro,	fácil	e	rápido	
correias	transportadoras	têxteis	de	borracha,	mesmo	as	
mais	espessas,	correias	de	PVC	e	até	correias	solid	woven.	
Complementando	a	série	existente	de	cortadores	de	correia	
Flexco,	o	cortador	elétrico	de	correia	é	seguro	e	muito	fácil	
de	usar.

•	 Disponível	em	dois	tamanhos.	O	EBC1	e	o	CEBC1	
sem	fio	permitem	cortes	em	correias	de	borracha	de	
até	25	mm	(1	pol.)	de	espessura	e	até	um	máximo	de	
360	P.I.W.	(630	kN/m)	em	correias	de	PVC.	O	EBC2	e	
o	CEBC2	sem	fio	permitem	um	corte	mais	espesso	em	
correias	de	borracha,	de	até	50	mm	(2	pol.)	de	espessura	e	até	
um	máximo	de	1.140	P.I.W.	(2.000	kN/m)	em	correias	de	PVC.

•	 Projetado	para	cortar	correias	de	todas	as	larguras	
e	realizar	cortes	longitudinais,	estendidos.

•	 A	lâmina	em	aço	de	alta	velocidade	fornece	um	corte	suave	
e	preciso,	além	de	contar	com	uma	proteção	contra	lâmina	
acionada	por	mola,	para	maior	segurança	no	trabalho.



Cortador elétrico de correia
A	fabricação	pesada	e	em	aço	inoxidável	do	
cortador	elétrico	de	correia	é	robusta,	durável	
e	imune	à	corrosão.	A	caixa	de	engrenagens	
permanentemente	selada	oferece	uma	operação	de	
longa	duração,	sem	necessidade	de	manutenção.	Ela	
pode	ser	facilmente	adaptada	para	operação	com	a	
mão	esquerda	ou	direita.

Os rolamentos selados apoiam a correia 
durante o corte e proporcionam uma 
inserção praticamente sem atrito do 
cortador na superfície de corte. 

A lâmina em aço de alta velocidade tem 
angulação dupla, para um corte suave 
e preciso. 

O sistema de guia de trilho de equilíbrio 
próprio proporciona maior estabilidade 
durante o uso para permitir cortes retos 
e precisos.

CAPACIDADE DE CORTE

Descrição
EBC1/CEBC1 EBC2/CEBC2

Imperial Métrico Imperial Métrico

correia de borracha até 1 pol. até 25 mm até 2 pol. até 50 mm

correia de PVc até 360 P.i.W. até 630 eP até 1.140 P.i.W. até 2.000 eP
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Informações do pedido

Descrição Número de 
pedido Código do item

Modelo com fio
EBC1 30001

EBC2 30002

Modelo sem fio
CEBC1 30018

CEBC2 30019

O cortador elétrico de correia é 
embalado em um estojo para transporte 
durável e que oferece boa proteção. 

O cortador elétrico de correia EBC1 ou 
EBC2 acompanha um martelo perfurador 
anexado, um cabo de energia, alça e 
manual de instruções.

O CEBC1 ou CEBC2 sem fio inclui uma 
perfuradora anexada, duas baterias, 
recarregador, alça e guia de instruções.




