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SERVIÇOS DE CORTE E MEDIÇÃO
PRODUTIVIDADE E REDUÇÃO DE CUSTOS

NOVIDADE

A SOLUÇÃO
COMPLETA
EM SERVIÇOS DE

CORTE E MEDIÇÃO!

LANÇAMENTO

A Starrett®, uma das maiores fabricantes de ferramentas do mundo, lança para o mercado Nacional 

uma nova modalidade de negócio: Serviço de Corte e Medição Integrados - Solução Completa!

Com esse novo serviço, você terceriza parte ou toda linha de produção do seu processo fabril em cortes 

e medição, podendo assim, focar no seu núcleo de negócios.

Uma solução completa que só a Starrett®, uma empresa com mais de 135 anos, pode oferecer. Especialista 

em fabricação de serras, máquinas e instrumentos de medição, conta com know how para automatizar, 

integrar e robotizar os serviços de acordo com sua necessidade.

Melhore sua produtividade e tenha mais agilidade nos processos. Solicite a visita de um consultor.

VANTAGENS: 

• Automação dos serviços
• Redução de custos
• Transferência de custo fixo para variável
• Produtividade e agilidade nos processos
• Consultoria e Treinamento
• Sistema modular de acordo com a necessidade da empresa
• Trabalho in loco ou no espaço da Starrett®: operação, manutenção, segurança (NR10, NR12 e NR17) etc.
• Solução completa: robô, máquina, insumos, serra, medição e mão de obra especializada

INSUMOSMÁQUINAROBÔ

MÃO DE
OBRA

SERRA MEDIÇÃO
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Desenvolvimento de novas tecnologias para atender as necessidades do mercado com soluções de 

metrologia dimensional, tornando o dia a dia na empresa muito mais prático e produtivo. 

Uma linha completa de lâminas de serra de fita para corte de metal, madeira ou alimentos. Com grande 

diversidade de modelos de máquinas de serra de fita para todas as necessidades de corte, seja econômico 

ou de alta produção. Garanta cortes com precisão e excelente acabamento!

CONHEÇA OS MODELOS: 

• A Bateria
• Portátil
• Bancada
• Gravitacional e manual
• Semiautomática 
• Automática
• Vertical para aço
• Vertical para madeira

ALGUNS DIFERENCIAIS: 

• Controle de qualidade rigoroso
• Equipamentos modernos com a mais alta tecnologia e inovação
• Comprometimento com pesquisa e desenvolvimento

UMA LINHA COMPLETA: 

• Projetores de perfil
• Máquinas de medição tridimensional
• Sistemas e softwares de medição
• Microscópios digitais
• Medição de perfil em linha - sem contato
• Máquinas universais de ensaio
• Medidores de força
• Diversas ferramentas de precisão

APLICAÇÕES: 

• Materiais metálicos e não metálicos
• Materiais abrasivos
• Materiais de extrema dureza

SOLUÇÃO COMPLETA METROLOGIA DIMENSIONALMÁQUINAS DE SERRA DE FITA
GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO TOTAL EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

INDÚSTRIA 4.0

LÂMINAS E ACESSÓRIOS

Lâminas aço bi-metal,
metal duro ou diamantadas

Inovação nos campos de automação, controle, segurança e tecnologia da informação, aplicado 

aos processos de manufatura e produção, gerando muito mais eficiência, autonomia, economia e 

customização dos serviços.

INTEGRAÇÃOCONEXÃO

RELATÓRIO

AUTOMAÇÃO

SEGURANÇA
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