
                                 

 

 

 

 

Nota de imprensa 
Para acabamento de superfície em ambiente industrial  
A nova peça manual de troca rápida da SUHNER. 
Mude os seus abrasivos em segundos. 
 

Actualmente, fresagem, escovagem ou polimento profissionais são geralmente realizados com uma 
máquina universal com um eixo flexível, que se tornou quase indispensável. O alto rendimento dessas 
máquinas garante não só os melhores resultados, mas também uma enorme poupança de tempo. 
Também podem ser usadas para uma ampla gama de aplicações, graças a um grande número de 
peças manuais e acessórios desenhados a pensar em aplicações práticas. 

 

Para promover métodos eficientes de trabalho, a SUHNER desenvolveu uma nova peça manual que 
rapidamente liberta e liga essas ferramentas e que é usada para trocar abrasivos em um abrir e fechar 
dos olhos. 

 

Funciona através de um click apenas. O grande botão de pode ser acionado com segurança e 
facilidade, mesmo através de luvas de trabalho. Com uma unidade de acionamento da ROTOmax 
(travão ativo), o processo de troca de processo demora apenas 20 segundos. 

Isso permite poupar muito tempo e dinheiro, especialmente quando os processos de trabalho precisam 
de ser repetidos. 



                                 

 

 

 

 
 
 
Tão robusta como ágil 
Esta peça manual robusta foi desenvolvida para aplicações de longa duração na indústria. 
Uma ampla gama de mandris e fusos permite trabalhar com quase todos os tipos de discos e rodas de 
polimento, de grãos grossos a finos. Da escovagem ao acabamento espelhado. 
A alta precisão do conector de baioneta impede transferência de vibrações para o utilizador. 
 

Know-how no local 
A SUHNER fornece serviços de demonstração para aplicações específicas. Oferece aos interessados 
aconselhamento gratuito vindo dos trabalhadores do ramo experientes. 
O veículo de serviços de demonstração transporta todas as ferramentas, acessórios e abrasivos 
comuns, e a correta solução de ponta a ponta pode ser encontrada diretamente no local com base nas 
peças de trabalho reais. 
 
 

 

 

 

 

 

  

Teremos todo o gusto em fornecer-lhe mais informação a pedido. 
Pode fazer download dos ficheiros com descrição e imagens em: 
www.suhner.com ► Especialista em abrasivos ► Novidades ► Notas de imprensa 

 

 



                                 

 

 

 

 

Nota de imprensa 
 
Produzido em Alemanha 
 
Novas ferramentas poderosas e compactas da Suhner 
 

A SUHNER, especialista em abrasão, está atualmente a lançar uma gama de ferramentas elétricas 
completamente redesenhadas dentro da gama da Série C. Uma das características marcantes dessas 
ferramentas é alta potência alcançada apesar do tamanho pequeno. Em comparação com as 
ferramentas anteriores, o utilizador usufrui de até 20% mais potência com estas novas ferramentas 
compactas e profissionais. 

Um novo, reconstruído motor universal com potência de 600, 500 e 270 W foi crucial para tornar isso 
possível. Usamos os nossos muitos anos de experiência interna em fabrico de motores para criar essa 
potência. Essas poderosas ferramentas foram desenhadas para uso diário, e garantimos que sua 
construção seja robusta e que sejam ergonómicas. Assim como qualquer boa ferramenta profissional, 
estas também podem lidar com condições operacionais difíceis. 
 

Uma lâmpada LED no corpo do motor indica quando as escovas devem ser substituídas. 

 

 

 

 

 

 

Isso garante que a cobertura seja protegida e que o motor tenha uma longa vida útil, mesmo quando 
usado profissionalmente por longos períodos de tempo. O ar de exaustão do arrefecimento efetivo do 
motor é direcionado longe da frente da máquina e a um ângulo. Todos os novos dispositivos permitem 
executar rápidas trocas de ferramentas. 

 

 



                                 

 

 

 

 
 
 
UBC 9-R polidora de cinta portátil 
O UBC 9-R é uma polidora de cinta compacta portátil para trabalhos de precisão de rebarbar, retificar 
e acabamentos. A tensão e a velocidade da cinta ajustável desde 3000 até 8200 rpm, de 4,8 a 13,2 
m/s faz dela uma ferramenta ideal para a construção de ferragens e serralharia. 
Seis braços de contato de troca rápida permitem que a ferramenta seja usada em qualquer lugar. 
As cintas abrasivas estão disponíveis em larguras de 3, 6, 12, 16 e 19 mm. 

UBC 9-R 

 

 

 

UTC 9-R máquina polidora de tubos 
A UTC 9-R é uma máquina polidora de tubos compacta, ideal para o polimento e acabamento 
acetinado na construção ferroviária que garante um acabamento final perfeito mesmo em pontos mais 
difíceis. Com um ângulo envolvente de até 180°, pode ser utilizada com tubos de até 45 mm de 
diâmetro. A largura da cinta é de 30 mm. Com opção de alterar as velocidades continuamente em uma 
faixa de 3000 a 8200 rpm, de 4,6 a 12,5 m/s. Um arranque suave sem solavancos e uma velocidade 
de trabalho constante proporcionam as melhores condições para produzir os excelentes resultados 
necessários na construção ferroviária. 

 

 UTC 9-R 

 



                                 

 

 

 

 
 
 
UWC 20-R polidora angular 
A polidora angular UWC 20-R pesa apenas 1550 gramas e tem o diâmetro de 50 mm, o que faz dela 
especialmente adequada para trabalhos de polir e lixar leves, remoção de ferrugem e muito mais.  
É uma ferramenta perfeita para chegar aos sítios de difícil acesso em fábricas de galvanização, 
oficinas de chapeiros e aplicações similares.  

A sua velocidade pode ser ajustadas continuamente de 9.000 a 19.000 rpm. Com o seu eixo de 
trabalho de 1/4", é mais adequada para o sistema de retificação SUHNER SUN-fix. Um dispositivo 
eletrónico digital mantém as velocidades de trabalho constantes. Proteção de subtensão previne um 
reinício espontâneo de trabalho após uma falha de carga. 

UWC 20-R 

 

 

 
UKC 3-R polidora de disco 
A UKC 3-R é uma polidora especial para trabalhar com soldas de filete de difícil acesso. 

Foi desenvolvida especialmente para trabalhos em metal. Possui um dispositivo eletrónico digital que 
garante início de trabalho a 1400 até 3200 rpm. 

Com potência de 500 W. 

 

         UKC 3-R 



                                 

 

 

 

 
 
 
UMC 6-R Lixadeira elétrica 
Perfeita para qualquer canto!  

A UMC 6.R é uma lixadeira elétrica portátil que pode ser usada para polir e acabamentos acetinados 
dos perfis, proteções e tubos retangulares em metalurgia e construção ferroviária. 

A frequência da lixa pode ser ajustada desde 2300 a 5200 passagens / rpm. 

Proteção de subtensão previne um reinício espontâneo de trabalho após uma falha de carga. A sua 
forma elegante permite que aceder aos mais estreitos ângulos. Tem potência de 500 W. 

 

 
  
  
  
  

         UMC 6-R 

 

UMB 4-RQ lixadeira cruzada 
A lixadeira cruzada UMB 4-RQ pode ser utilizada para as mesmas aplicações que a lixadeira elétrica. 
É uma ferramenta perfeita para trabalhos rápidos e limpos nas áreas entre as hastes na construção 
ferroviária.  

A frequência da lixa pode ser continuamente ajustada desde 1500 a 3750 passagens/ rpm. 
Proteção de subtensão previne um reinício espontâneo de trabalho após uma falha de carga. A sua 
forma elegante permite aceder aos mais estreitos ângulos. Tem potência de 270 W. 

 

 

          

UMB 4-RQ 

 

 



                                 

 

 

 

 

 

 

Brocas polidoras elétricas direitas USC 25-R e USC 9-R  
podem ser utilizadas em quase todas as aplicações. São perfeitas tanto nas áreas de montagem, 
como na construção, em oficinas e na produção.  

  

          USC 25-R 

 

A broca polidora direita USC 25-R foi desenvolvida para utilizar com cortadores de metal duro e 
abrasivos formados. A velocidade pode ser ajustada entre 11000 e 25000 rpm. O seu design elegante 
facilita aceder aos sítios de difícil acesso 

Com a USC 9-R, a velocidade podem ser ajustada continuamente entre 4000 e 9000 rpm. A USC 9 R 
não possui apenas redução eletronica, mas também tem engrenagem de redução. Isso significa um 
desempenho consistente da USC, mesmo em baixas velocidades, o que ajuda a obter um acabamento 
de polimento perfeito. 

  

USC 9-R 

 

A USC 9-R é mais adequada para aplicações com escovas não tecidas, escovas não tecidas 
combinadas, discos flap e escovas de arame. 

Ambas as máquinas têm um regulador de velocidade eletrónico para garantir velocidades constantes, 
arranque suave e a função inovadora de aviso de desgaste das escovas de carbono. 
 

 

 



                                 

 

 

 

 
 

 

 

 

Teremos todo o gusto em fornecer-lhe mais informação a pedido. 
Pode fazer download dos ficheiros com descrição e imagens em: 
www.suhner.com ► Especialista em abrasivos ► Novidades ► Notas de imprensa 

 



                                

 

 

 

 

Nota de imprensa
 
O novo catálogo SUHNER Abrasiv
 
Conhecimento abrangente d
Desenvolvido na prática para uso 

irá perder tempo a encontrar as respostas corretas às questões pertinentes tais como: qual ferramenta 
deve ser utilizada para quê, quais abrasivos podem ser aplicados em que máquinas, quais as 
velocidades e velocidades úteis 

 

                                 

Nota de imprensa            

UHNER Abrasive 
da tecnologia de superfícies abrasivas: 

Desenvolvido na prática para uso diário 

Em um catálogo completamente novo, a SUHNER, especialista em 
tecnologia de superfícies abrasivas, apresenta 
abrangente das suas ferramentas e explica na
as aplicações em mais de 420 páginas. 
Quem folhear o novo compêndio, irá notar que estava
profissionais na sua elaboração. Foram aqui unidos 
abrangentes de aplicações pelas 
colocaram em prática. Tudo o que precisa para cortar, 
com controlo. Seja qual for a tarefa, o 
ajuda deste catálogo. 

Encontrar em vez de procurar 
A empresa empenhou-se em criar um
prático que permita encontrar respetivos 
conteúdo é estruturado de maneira a responder questões que 
surgem na prática, assim que apesar do volume de conteúdos, não 

irá perder tempo a encontrar as respostas corretas às questões pertinentes tais como: qual ferramenta 
deve ser utilizada para quê, quais abrasivos podem ser aplicados em que máquinas, quais as 

velocidades úteis de trabalho deve selecionar para materiais específicos e muito mais.

completamente novo, a SUHNER, especialista em 
tecnologia de superfícies abrasivas, apresenta uma gama 

explica na prática quase todas 
 

notar que estavam envolvidos 
oram aqui unidos conhecimentos 

mesmas pessoas que os 
. Tudo o que precisa para cortar, afiar e polir 

. Seja qual for a tarefa, o utilizador irá superá-la com 

em criar um catálogo extremamente 
respetivos itens mais rapidamente. O 

estruturado de maneira a responder questões que 
prática, assim que apesar do volume de conteúdos, não 

irá perder tempo a encontrar as respostas corretas às questões pertinentes tais como: qual ferramenta 
deve ser utilizada para quê, quais abrasivos podem ser aplicados em que máquinas, quais as 

para materiais específicos e muito mais. 

 



                                 

 

 

 

As imagens e os gráficos garantem uma visão clara apresentada através de descrições e imagens.  

O utilizador pode imediatamente encontrar as dimensões e informações corretas sobre qualquer 
ferramenta. 

O sistema certo para todas as aplicações  

A SUHNER é uma loja complete que oferece máquinas de conceito internacional exclusivas, 
acionadas por todo o tipo de motores, juntamente com os abrasivos apropriados. Assim, o utilizador 
sempre encontra o sistema certo para sua aplicação, sem limitações. 

Acionamento do eixo flexível 
• Ferramentas elétricas 
• sistema de micro motor 
• motores de bateria 
• ferramentas pneumáticas 

Curioso? 

O novo catálogo que que preenche a necessidade de um material de trabalho técnico e também é útil 
para o treino, deve fazer parte de qualquer negócio onde o afiagem, moagem e o polimento fazem 
parte do trabalho do dia-a-dia. A SUHNER entrega o catálogo aos interessados sem nenhum custo. 

O serviço de demonstração SUHNER: 
Máquinas, ferramentas e as suas aplicações 
O tratamento eficaz de superfícies e a obtenção de um acabamento perfeito dependem de muitos 
fatores, e este é um trabalho para especialistas. O fator crucial é uso das máquinas corretas com os 
abrasivos corretos e os procedimentos perfeitamente harmonizados entre si. Isso reduz o tempo de 
trabalho e garante os melhores resultados. No âmbito deste contrato, a SUHNER também oferece 
consultoria gratuita no local com o serviço de demonstração, além dos documentos técnicos. 
Consultores especializados desenvolvem as soluções corretas junto com o utilizador mesmo no local. 
O utilizador pode assim experimentar os vários produtos diretamente em uma peça de trabalho real. 
Isso traz todos os benefícios técnicos e económicos incorporados nas nossas soluções de ponta a 
ponta. 
 
Teremos todo o gusto em fornecer-lhe mais informação a pedido. 
Pode fazer download dos ficheiros com descrição e imagens em: 
www.suhner.com ► Especialista em abrasivos ► Novidades ► Notas de imprensa 

 



                                 

 

 

 

 

Nota de imprensa 
            
Novo talento universal com um eixo flexível 

ROTOmax 2.0 – muita potência com um toque leve 
 
 
Qualquer um que precise polir, lixar, escovar, desbastar, fresar e polir, sabe bem quanto tempo 
consome cada tarefa executada com ajuda de uma máquina diferente Também reconhece que é 
cansativo trabalhar com maquinaria pesada durante largos períodos de tempo. A SUHNER já há muito 
tempo oferece máquinas com eixos flexíveis que resolvem este problema. 

O motor e a ferramenta estão separados um do outro. Assim, existe muita potência para trabalhos 
delicados que ficam menos cansativos. 

 

 

Sempre há espaço para melhorias, mesmo em nossas opções testadas e aprovadas. Como 
especialistas para superfícies abrasivas, com muito orgulho apresentamos nosso mais recente 
modelo: ROTOmax 2.0. Como o nome indica, o ROTOmax é uma máquina com grande potência e alto 
poder de tração. Movida com motor de 2,0 kW de alto desempenho, acionado por ligação a uma rede 
de corrente alternada, a ROTOmax 2.0 é uma máquina profissional que foi criada para trabalhos 
pesados e prolongados e tem uma longa vida útil. 

A máquina funciona surpreendentemente silenciosamente. Com um arranque suave, possui um travão 
ativo para evitar tempos longos de desaceleração e é comandada opcionalmente pelas mãos ou pés. 

 

 

 



                                 

 

 

 

 
Uma solução abrangente 

Unidades manuais que podem ser alteradas à velocidade da luz convertem o ROTOmax 2.0 numa 
rebarbadeira angular, broca direita, polidora angular, lixadeira de cinta ou polidora de tubos, tornando-
a adequada para a rectificação, corte, desbaste, remoção de ferrugem, escovagem, polimento e muito 
mais. 

Quase não há limites para o que pode fazer. As principais aplicações desta ferramenta incluem 
trabalho pesado em fundições, construção de caldeiras e siderurgia, oficinas mecânicas, e em 
processos que involvem aço inoxidável. 

Mesmo dentro das suas muitas variantes de design, a ROTOmax atende a uma ampla variedade de 
requisitos. Está disponível com uma base, como um modelo suspenso para poupar espaço ou com um 
carrinho especial para maior mobilidade na oficina. 

 
Máquinas, abrasivos e tudo o que precisa de saber sobre eles 
 
A SUHNER fornece uma ampla gama de abrasivos, adaptada às máquinas, e oferece consultas no 
local do uutilizador como um serviço gratuito. 
Teremos todo o gusto em fornecer-lhe mais informação a pedido. 
 
Um pacote com potência máxima 
Peças manuais que podem ser trocadas em um abrir e fechar dos olhos, tornam a ROTOmax 2.0 em 
uma ferramenta eficiente e versátil que obtém os melhores resultados em alta potência sem 
sobrecarregar o utilizador. 

 

 

 

 



                                 

 

 

 

 

A velocidade adequada para cada aplicação 

Alterne entre as velocidades em intervalos de 100, a começar nas 500 rpm até 13.000 rpm, através do 
botão eletrónico. 
Assim, a velocidade certa para cada tipo de abrasivo está sempre disponível. 
A eletrónica garante velocidades constantes em qualquer aplicação. 
Isso significa resultados perfeitos: padrões de polimento uniformes e limpos  
 

 

 

 

Teremos todo o gusto em fornecer-lhe mais informação a pedido. 
Pode fazer download dos ficheiros com descrição e imagens em: 
www.suhner.com ► Especialista em abrasivos ► Novidades ► Notas de imprensa 

 

 



                                 

 

 

 

 

Nota de imprensa            
 
Em casa nas tuas mãos 
LSB 90 – A nova broca polidora de turbina  
que usa ar comprimido 
  
Em qualquer trabalho de retificação, fresagem e gravação, a ferramenta certa é a chave para obter os 
resultados desejados.  
Deve ser fácil de manusear, capaz de chegar em todas as direções e produzir resultados limpos em 
todas as áreas. 
Também precisa de ser silenciosa e não produzir névoa de óleo nem transmitir vibração da ferramenta 
para a sua mão. 
 
Aproveitando os seus muitos anos de experiência, a SUHNER desenvolveu uma broca polidora de 
turbina que atende a esses requisitos, a LSB 90. A LSB 90 reúne desempenho, torque e ergonomia 
para produzir uma ferramenta incrível. 

 

 

 

 

Perfeita para operações de grande detalhe 
A LSB 90 tem potência de 220 W e trabalha a velocidade de até 90.000 rpm, o que resulta em um 
torque turbo perfeito para resultados profissionais de retificação.  
Um regulador centrífugo mantém a velocidade constante, mesmo sob carga. Um travão ativo reduz o 
tempo de desaceleração para um mínimo. 
 
A LSB 90 tem diametro de 29 mm e comprimento de 162 mm, pelo que fique perfeitamente ajustada à 
sua mão. O seu peso leve de apenas 230 g (sem tubo) e operação sem vibrações previnem cansaço 
durante o trabalho. Implementamos a tecnologia SUHNER TOP para funcionamento sem óleo, o que 
significa que esta máquina não precisa de óleo, e tanto a peça trabalhada como o ar circundante 
permanecem livres de névoa de óleo. 

A LSB 90 pode chegar aos sítios mais estreitos graças ao seu design elegante. A tampa sobre o 
mandril também pode ser removida, o que significa que a broca pode chegar a pontos de difícil acesso 
com mais facilidade. 

Esta broca polidora de turbina é utilizada no corte de ferramentas, fabrico de moldes e construção de 
aeronaves. 

 



                                 

 

 

 

Especificações: 

 Válvula: válvula rotativa 
 Consumo de ar: 0,290 m3/min 
 Diâmetro do mandril: 3 mm 
 Peso: 230 g, sem tubo 
 Travão ativo 
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