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COBRA 352, serra manual para o corte de 
maciços e perfilados de alumínio e ligas leves 
com disco de dentes soldados electricamente 
em material duro, para cortar de -45° a +45°, 
orientável na direcção vertical para executar 
cortes com cabeça inclinada de 0° a +45°.
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ALGUMAS CARACTERÍSTICAS: 
- Quadro eléctrico (conjunto de cabos totalmente 
identificados, interruptor geral de bloqueio da 
porta com cadeado, dispositivo de emergência, 
disjuntor termomagnético de sobrecarga, bobina 
de tensão mínima, protecção contra a falha de 
fase, sistema de baixa tensão alimentado com 
24 Volts).
- Plano giratório montado em rolamento para 
proporcionar uma rotação fácil e precisa.
- Batentes mecânicos ajustáveis para o 
posicionamento rápido da cabeça a -45°, 0° e a 
45°.

- Sistema de bloqueio mediante sem-fim para o 
posicionamento da cabeça em qualquer ângulo.
- Pedestal realizado em chapa metálica (somente  
352  com morsa manual).
- Transportador de aparas preparado para a 
ligação a sistema de aspiração.
- Dispositivo automático para a lubrificação da 
serra.
- Sistema de aperto constituído por duas morsas 
frontais livremente posicionáveis ao longo do 
eixo longitudinal das peças.
- Mordentes móveis revestidos em alumínio com 

regulação do posicionamento vertical.
- Dispositivo de bloqueio da cabeça.
- Braço de apoio da barra munido de rolo, 
preparado para a aplicação dos planos de carga. 
- Haste para cortes sob medida em aço cromado, 
com escala milimétrica gravada e batente 
rebatível.
- Máquina preparada para a elevação. 
- Máquina fornecida sem disco.
- Chaves, manual de instruções e para o pedido 
de peças sobresselentes.
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