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Referência
no setor
Conheça a nossa história.

Fundada em 1983, no município de Colombo-PR, pelos irmãos 
Sigfried Müller Sobrinho e Walter Müller, sua sede era apenas de 
49m². Em 1998 o processo fabril da empresa começou a se 
expandir e nossa primeira linha de montagem foi montada. Com 
a sua já consagrada linha nacional, no ano de 2010 a Maksiwa 
passou a expandir suas relações comerciais com outros países 
através da importação. 

A constante inovação, a alta tecnologia e as eficientes soluções 
que a Maksiwa apresentam ao mercado, fazem de suas máquinas
uma referência nos setores onde atua. Tenha certeza que um de 
nossos equipamentos irá completar a sua marcenaria, agregando 
assim mais valor ao seu móvel.

Maksiwa em 1983
Colombo/PR, Brasil

Saiba no que
acreditamos
Missão, visão e valores.

Nossa Missão
Atender as expectativas dos nossos clientes e 
parceiros e superá-las, fornecendo produtos com 
qualidade diferenciada, através de modernas 
tecnologias e qualificação de nossos colaboradores, 
atuando com responsabilidade social e ambiental e 
gerando valor para nossos clientes, parceiros, 
empregados e para a sociedade.

Nossa Visão
Obter reconhecimento como uma empresa de excelência no 
mercado em que atua, por fabricar e comercializar produtos de 
alta qualidade, e continuar a expandir-se no mercado brasileiro 
e internacional, com o compromisso de aperfeiçoamento 
contínuo de seus produtos e com o desenvolvimento 
sustentável e rentabilidade nos seus negócios.

Qualidade, Inovação, Compromisso, Tecnologia, Excelência e 
Transparência.

Nossos Valores



Estados Unidos El Salvador Guatemala

Peru Uruguai VenezuelaPeru Uruguai Venezuela

Em 2013 começamos a exportar para todas as Américas 
Europa e África. Confira alguns locais que visitamos.

Maksiwa
pelo mundo
Descubra onde estamos.

Desde o início da Maksiwa a nossa prioridade tem 
sido satisfazer os nossos clientes. Mais do que 
fabricar máquinas, o nosso objetivo é ajudá-lo a 
construir os seus sonhos. Queremos construir uma 
ponte entre o impossível e o realizável. Nossa 
empresa faz todos os esforços para oferecer aos 
nossos parceiros o maior compromisso com o 
cliente no mercado. Que os nossos equipamentos 
possam se unir com seu empenho, dedicação e 
amor por seu ofício, e juntos possamos 
transformar a história de outras pessoas.

Siegfried Müller Sobrinho

Palavras do
Presidente



Pronto
atendimento
Nos preocupamos com você.

Nossa equipe comercial está sempre pronta a 
ajudar o nosso parceiro em encontrar a melhor 
solução para os seus negócios. Temos como valor a 
transparência e objetividade em todas as relações 
comerciais. Além disso, a Maksiwa é a única 
empresa do segmento que não vende para o 
consumidor final, somente para revendas.

Logística
para serví-lo
Mais de 8.300m² para distribuição.

A logística da Maksiwa tem como objetivo integrar 
nossa empresa aos nossos clientes a partir do momento 
em que nossos produtos ficam prontos, entregando-os 
na melhor forma, aliando melhor custo com menor 
tempo, buscando a satisfação de nossos parceiros.

Pós venda
e assistência

Nosso compromisso não é somente oferecer o equipamento ideal 
para o seu projeto. Mas também em oferecer todo o suporte para 
que você utilize o equipamento Maksiwa da melhor forma possível.

Oferecemos mais do que equipamentos.



Preservação
ambiental 
Cuidando do nosso planeta.

A Maksiwa estabelece padrões elevados para o nosso 
processo fabril em relação a preservação ambiental. 
Temos uma reserva verde com mais de 160 mil m² 
com o intuito de melhorar a saúde de nossa 
comunidade, cuidar do nosso planeta e preservar a 
sua beleza, recursos e força para as gerações futuras.

Padrão de
qualidade
Nossa prioridade.

As máquinas Maksiwa são projetadas, 
construídas e testadas em elevados 
padrões de qualidade. Nossa equipe 
desenvolve critérios consistentes como a 
estabilidade, durabilidade e 
funcionalidade de nossas máquinas.

Engenharia
de ponta

Nossos engenheiros são responsáveis pela elaboração, 
criação e análise dos equipamentos, passando pela 
prototipagem até a aprovação final. Realizamos o 
desenvolvimento de processos e melhorias que auxiliam 
na coordenação entre as diversas áreas da empresa.

Tecnologia em nossos projetos.



Sempre
conectados
Maksiwa na web.

Quer saber mais sobre a gente? Acesse nossas 
redes sociais e nosso website para ficar por 
dentro de tudo o que acontece na Maksiwa.

maksiwa.com /maksiwa

Feiras
pelo mundo
Estamos sempre presentes.

A Maksiwa participa das maiores feiras de 
máquinas para marcenaria no mundo.
Nosso objetivo é promover as nossas 
máquinas e fornecer as melhores soluções 
para os marceneiros.

Material
de apoio

A Maksiwa fornece todo material de apoio para o seu 
negócio. Tendas personalizadas, balões, birutas, porta 
catálogos, catálogos, totens, brindes, enfim, a Maksiwa 
fornece tudo para que o seu negócio prospere.

Nós queremos ajudar o seu negócio.



Workshops
Maksiwa
Saiba operar nossos equipamentos.

Saber operar nossos equipamentos é essencial para 
que seu negócio vá bem. Pensando nisso, a Maksiwa 
oferece Workshops a seus distribuidores. O objetivo 
desses eventos é proporcionar o primeiro contato com 
seus potenciais clientes. Mostrar a máquina é o 
primeiro passo para fidelizá-lo.

Feirões
em sua loja

Realizar um feirão Maksiwa é muito mais do que uma 
ação de marketing. O feirão é o caminho mais curto 
entre o cliente e a venda. A Maksiwa fornece todo o 
material para o revendedor realizar o evento. 

Fidelize os seus clientes.

Treinamento
em máquinas
Sempre investindo em você.

Realizamos treinamentos específicos em nossas 
máquinas com nossos parceiros afim de reciclar 
e aprimorar os conhecimentos das nossas 
revendas. Agende o seu e seja um especialista 
em máquinas Maksiwa.



saiba
mais!
Dicas
Maksiwa

Conheça
nossas máquinas
Portfólio completo.

Confira nas próximas páginas o melhor 
em máquinas para marcenaria. Aproveite!

Dicas
Maksiwa
Assistência Técnica On-line

Nós queremos tirar todas as suas 
dúvidas! Para isso, nó temos as Dicas 
Maksiwa. Em nosso canal do YouTube 
você pode assistir diversos vídeos que 
servirão como assistência técnica on-line.
Use o QR Code e aprevoite essa ferramenta.
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Para todos os tamanhosLSM

A Luva de Segurança LSM 
oferece proteção para as mãos 
contra impacto, baixas 
temperaturas e partículas que 
podem causar algum dano 
corporal. A LSM foi projetada 
com tecidos e cortes que 
fornecem conforto e 
flexibilidade, além de permitir 
a transpiração normal das 
mãos. Por possuirem corte na 
ponta dos dedos, as luvas 
MAKSIWA permitem o uso 
mesmo quando requer o 
manuseio de pequenas peças 
(como pregos e parafusos). 
Sistema de ajuste com 
neoprene e velcro. Fabricado 
em couro sintético, spandex e 
neoprene.

Luva de Segurança
Profissional

Acessórios

Pronto para expor
em sua loja

Proteção contra
impacto

Segurança em
seus projetos

Alta resistência e proteção

O OSM é indispensável para o marceneiro que prioriza
a sua segurança e de seus funcionários.

OSM

Os Óculos de Segurança OSM 
são ideias para a proteção dos 
olhos contra partículas em alta 
velocidade e baixa energia, tais 
como pequenos fragmentos de 
metal, madeira ou alvenaria. 
Com hastes revestidas e lentes 
de Policarbonato transparentes 
livres de distorção, os Óculos de 
Segurança OSM oferecem 
segurança, resistência e 
conforto, evitando a fadiga ao 
longo do uso.

Óculos de Segurança
Profissional

Proteção contra
partículas

Pronto para expor
em sua loja

Segurança em
seus projetos
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Afie você mesmo as facas de 
desempenadeiras e plainas 
desengrossadeiras utilizadas 
em sua marcenaria.

Ganhe tempo com a AF.650AF.650

O Afiador de Facas AF.650 
possui base e barramento em 
estrutura reforçada, o que o 
torna rígido e estável. O motor 
do cabeçote é embutido, o que 
garante maior firmeza e 
precisão. O rebolo acompanha 
o equipamento. Afia facas com 
comprimento de até 650 mm.

Afiador de
Facas

Motor: Monofásico - ½ CV 4 polos
Dimensões: 660 x 330 x 360 mm
Comprimento da faca: 650 mm
Dim. do rebolo: 150 mm
Velocidade: 1.440 RPM
Inclinação da faca: -15° até +90°
Peso: 38 Kg

Informações
Técnicas

Afiadores

saiba
mais!
Dicas
Maksiwa

Inclinação
da faca

Regulagem
das facas

Detalhe
do rebolo

Afia serras de até 700 mmAS.700

O Afiador de Serra AS.700 
possui base e barramento em 
estrutura reforçada, o que o 
torna rígido e estável. O motor 
do cabeçote é embutido, o que 
garante maior firmeza e 
precisão. A morsa é do tipo 
rosca e o rebolo acompanha o 
equipamento. Ganhe tempo, 
ao afiar você mesmo, as serras 
de wídea.

Afiador de
Serras

Motor: Monofásico - 1/3 CV - 4 polos
Ø máx. da serra: 80 a 700 mm
Veloc. de avanço: 5,5 m/min
Dimensões: 770 x 730 x 300 mm
Dim. do rebolo: 125 mm
Velocidade: 2.850 RPM
Peso: 35 Kg

Informações
Técnicas

Com a AS.700 você afia serras 
de até 700 mm de diâmetro.

saiba
mais!
Dicas
Maksiwa
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Sistema de
ligação

Porta-Serra Detalhe do
rebolo



Coladeiras de Borda

CBC

A Coladeira de Borda com 
coleiro CBC cola fitas de borda 
de materiais como PVC, ABS, 
papel e madeira que não 
possuam cola. Possui um 
destopador manual com 
sistema tesoura, para o corte 
das fitas, dispensando assim o 
sistema pneumático.

Coladeira de Borda
com Coleiro

Motor: Monofásico
Espessura da fita: 0,3 a 2,0 mm
Largura máx. da fita: 80 mm
Dim. da mesa: 1.000 x 400 mm
Potência: 1.500W
Tensão: 220V – 1 ph
Velocidade de avanço: 0 a 8 m/min
Peso: 90 Kg

Informações
Técnicas

6 velocidades de avanço

No painel de 
comando, você pode 
ajustar em até 6 
parâmetros as 
velocidades de avanço 
do eixo principal.

Desde 2008 a
Coladeira mais
vendida do mercado

Controlador digital
de temperatura

Destopador manual
tipo tesoura

Reservatório
de cola

Como posso saber mais sobre a
Coladeira de Borda com Coleiro CBC?

Em nosso canal no YouTube você pode saber muito 
mais sobre a Coladeira de Borda com Coleiro CBC.

Lá você vai encontrar dicas de como trocar as 
resistências da CBC, aprender sobre todas as 
funções, como operar o Painel da CBC, como 
alinhar as guias e como retirar a cola da 
Coladeira de Borda com Coleiro.

saiba
mais!
Dicas
Maksiwa
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CBC.ME

A Coladeira de Borda com 
mesa estendida realiza as 
mesmas operações da CBC. Seu 
maior diferencial são suas 
mesas estendidas. Possui um 
destopador manual para o 
corte das fitas rente à borda da 
madeira, dispensando assim o 
sistema pneumático.

Coladeira de Borda
com Mesa Estendida

Motor: Monofásico
Espessura da fita: 0,3 a 2,0 mm
Largura máx. da fita: 80 mm
Dim. da mesa: 2.500 x 400 mm
Potência: 1.500W
Tensão: 220V – 1 ph
Velocidade de avanço: 0 a 8 m/min
Peso: 90 Kg

Informações
Técnicas

Aumente sua área de trabalho

Com a CBC.ME o 
marceneiro aumenta 2,5 
vezes a sua área de 
trabalho.

Mesas estendidas
retráteis

Destopador manual
tipo tesoura

Painel digital

Em qual tipo de marcenaria a Coladeira de
Borda com Mesa Estendida é recomendada?

A CBC.ME é recomendada para 
marcenarias que tem como principal 
demanda projetos que necessitam 
chapas grandes para confecção. Suas 
mesas estendidas conseguem apoiar 
com estabilidade e segurança 
chapas inteiras de até 2.500 mm de 
comprimento.

Isso não quer dizer que o marceneiro 
que não dispõe de muito espaço em 
seu local de trabalho não possa 
utilizá-la. 

Suas mesas são retráteis que 
possibilitam o uso da CBC.ME de 
forma reduzida, se assemelhando 
com a CBC.

saiba
mais!
Dicas
Maksiwa

06Catálogo Geral de Máquinas para Marcenaria | Tudo para o marceneiro mais exigente.



Coladeiras de Borda

CBC.RDPR

A Coladeira de Borda 
CBC.RDPR faz o acabamento 
completo de suas chapas, 
colando, refilando, destopando, 
raspando e dando o polimento 
no painel. Possui sistema de 
pré-aquecimento do painel 
antes da colagem.

Coladeira de Borda
que Refila, Destopa
faz o Polimento e
Raspa

Motor: Trifásico
Espessura da fita: 0,4 a 3,0 mm
Comp. mín. do painel: 120 mm
Espessura do painel: 9 a 60 mm
Larg. mín. do painel: 80 mm
Larg. máx. da fita: 63 mm
Potência: 8.430W
Dimensões: 2.800 x 900 x 1.450 mm
Peso: 700 Kg

Informações
Técnicas

A CBC.RDPR é uma 
solução completa para o 
marceneiro profissional.

Máquina completa

Guia de
pré-aquecimento

Painel digital Reservatório
de cola

Quais os principais sistemas
da Coladeira CBC.RDPR?

Sistema Refilador
Esse sistema é ajustável ao
trabalho que você quer realizar.

Sistema Raspador
Sistema fácil de ajustar
que raspa a sobra da fita. 

Sistema Destopador
Faz o destopo perfeito
rente a chapa colada.

Sistema de Polimento
Faz o polimento perfeito
da chapa com a fita.

saiba
mais!
Dicas
Maksiwa

07 Catálogo Geral de Máquinas para Marcenaria | Tudo para o marceneiro mais exigente.



Coletores de Pó

Mobilidade para você

O CP/1.C possui rodinhas para 
facilitar a movimentação em 
sua marcenaria.

CP/1.C

O Coletor de Pó CP/1.C é ideal 
para coletar pó leve de 
máquinas pequenas, utilizadas 
em marcenarias de artesanato 
e com baixa produção. É 
fornecido com um adaptador 
que, se acoplado ao final da 
mangueira pode auxiliar na 
limpeza do chão do ambiente.

Coletor de Pó
com 1 Boca e
1 Reservatório

Altura: 1.560 mm
Motor: Monofásico ou trifásico
1 CV - 2 polos
Capac. do reservatório: 0,06 m³
Vazão: 17 m³/min
Ø X bocas: 100 mm x 1
Peso: 33 Kg

Informações
Técnicas

Reservatório
tipo saco

Grampo para prender
o reservatório

Adaptador para
coleta no chão

Motor de 1 CV

Modelo econômico

Devido ao reservatório ser do 
tipo saco filtrante, o CP/2.C é 
leve e prático, oferecendo 
também puxador e rodinhas 
que auxiliam na movimentação 
do equipamento.

CP/2.C

O Coletor de Pó CP/2.C é ideal 
para coletar pó leve de 
máquinas de pequeno porte, 
tais como lixadeiras e serras. 
Possui reservatório do tipo saco 
de 153 litros. A vazão deste 
coletor é de 33 m³/min., 
resultado em um ambiente 
limpo e agradável a sua oficina.

Coletor de Pó
com 2 Bocas e
1 Reservatório

Altura: 2.000 mm
Motor: Monofásico ou trifásico
2 CV - 2 polos
Capac. do reservatório: 0,15 m³
Vazão: 33 m³/min
Ø X bocas: 100 mm x 2
Peso: 48 Kg

Informações
Técnicas

Reservatório
tipo saco

Bocas de
entrada

Reservatório
tipo saco

Alça para
deslocamento

saiba
mais!
Dicas
Maksiwa
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Coletores de Pó

O CPD/3.C é um 
produto compacto, 
fácil de transportar e 
guardar.

Fácil transporteCPD/3.C

O Coletor de Pó CPD/3.C é ideal 
para coletar pó leve de 
máquinas de pequeno e médio 
porte, tais como lixadeiras e 
serras. Possui reservatórios do 
tipo saco de 307 litros. A vazão 
deste coletor é de 53 m³/min., 
resultado em um ambiente 
limpo e agradável a sua oficina.

Coletor de Pó
com 3 Bocas e
2 Reservatórios

Altura: 2.000 mm
Motor: Trifásico - 3 CV - 2 polos
Capac. do reservatório: 0,31 m³
Vazão: 53 m³/min
Ø X bocas: 100 mm x 3
Peso: 59 Kg

Informações
Técnicas

Reservatório
tipo saco

Bocas de
entrada

Motor de 3 CV Alça para
deslocamento

Mobilidade para você

O CP possui rodinhas para 
facilitar a movimentação em 
sua marcenaria.

CP

O modelo CP é ideal para 
coletar pó leve de máquinas de 
pequeno porte, tais como 
lixadeiras e serras. Possui 
reservatório de 200 L, em aço 
carbono, muito mais resistente 
do que sacos plásticos e de fácil 
troca.

Coletor de Pó
com 1 Boca e
1 Reservatório

Altura: 2.000 mm
Motor: Monofásico ou trifásico
1 CV - 2 polos
Capac. do reservatório: 0,2 m³
Vazão: 24 m³/min
Ø X bocas: 100 mm x 3
Peso: 56 Kg

Informações
Técnicas

Reservatório
tipo tambor
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Boca de
entrada

Motor de 1 CV Grampo para prender
o reservatório



Mais durabilidade

O reservatório do CP/2 é de 
tambor de aço que garante 
maior durabilidade.

CP/2
Coletor de Pó
com 2 Bocas e
1 Reservatório
O modelo CP/2 é ideal para 
coletar pó leve de máquinas de 
pequeno porte, tais como 
lixadeiras e serras. Possui 
reservatório de 200 L, em aço 
carbono, muito mais resistente 
do que sacos plásticos e de fácil 
troca. Mantenha o ambiente de 
sua marcenaria limpo, use 
Coletores de Pó MAKSIWA.

Altura: 2.000 mm
Motor: Monofásico ou trifásico
2 CV - 2 polos
Capac. do reservatório: 0,2 m³
Vazão: 39 m³/min
Ø X bocas: 100 mm x 2
Peso: 63 Kg

Informações
Técnicas

Reservatório
tipo tambor

Grampo para prender
o reservatório

Motor de 2 CV Bocas de
entrada

CPD/3
Coletor de Pó
com 3 Bocas e
2 Reservatórios
O CPD/3 foi desenvolvido para 
marcenarias de grande porte e 
coleta pó de até 3 máquinas 
simultaneamente. Veja as 
combinações que você pode 
fazer: pó leve de 2 máquinas, 
como Esquadrejadeira e 
Lixadeira; pó pesado (cepilho, 
serragem), de 1 máquina, como 
Desempenadeira e 
Desengrossadeira, coletar pó de 
1 máquina Seccionadora.

Altura: 2.000 mm
Motor: Monofásico ou trifásico
3 CV - 2 polos
Capac. do reservatório: 0,4 m³
Vazão: 62 m³/min
Ø X bocas: 100 mm x 3
Peso: 120 Kg

Informações
Técnicas
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3 Bocas de entrada

O CPD/3 possui 3 bocas de 
entrada e sua vazão é de 
62 m³/min.

Reservatório
tipo tambor

Grampo para prender
o reservatório

Bocas de
entrada

Rodinhas para
deslocamento



MÁX. 25 M 5 M

5 M

MÁX. 35 M

BOCA
Ø 100MM

BOCA
Ø 100MM

BOCA
Ø 100MM

BOCA
Ø 100MM

BOCA
Ø 150MM

BOCA
Ø 150MM

Modelo de instalação

Coletores de Pó

CPD/4

O CPD/4 foi desenvolvido para 
marcenarias de grande porte. 
Com vazão de 74 m³/min, o 
CPD/4 coleta pó de até 4 
máquinas simultaneamente, 
sendo: pó leve de 2 máquinas e 
pó pesado de outras 2 
máquinas convencionais.

Coletor de Pó
com 4 Bocas e
2 Reservatórios

Altura: 2.000 mm
Motor: Trifásico - 4 CV - 2 polos
Capac. do reservatório: 0,4 m³
Vazão: 74 m³/min
Ø X bocas: 100 mm x 4
Peso: 130 Kg

Informações
Técnicas

O CPD/4 é um produto 
que apesar de grande 
porte, é possível 
movimentá-lo para 
onde quiser, pois possui 
rodinhas para 
movimentação.

Fácil transporte

Reservatório
tipo tambor

Bocas de
entrada

Rodinhas para
deslocamento

Alça para
deslocamento

CP/5

O modelo CP/5 traz solução à 
marcenaria de médio e grande 
porte quando se trata de sistema 
de exaustão. Trata-se de uma 
central exaustora com 
capacidade para coletar pó, 
serragem e cepilho de até 5 
máquinas convencionais 
simultaneamente. Ao adquirir 
um CP/5, será necessário 
construir uma estrutura paralela, 
como a imagem ao lado.

Coletor de Pó com
Central Exaustora

Altura: 800 mm
Motor: Trifásico ou sem motor
7,5 CV - 2 polos
Vazão: 85 m³/min
Ø X bocas: 125 mm x 5
Ø X boca de saída: 250 mm
Peso: 160 Kg

Informações
Técnicas

Solução para você

O CP/5 é a solução 
perfeita para a 
marcenaria de médio 
e grande porte.
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Com Coletor vs. Sem Coletor

Veja a diferença em se usar um coletor de Pó Maksiwa.
Leis ambientais recomendam o uso de Coletroes de Pó.

A importância
do Coletor de Pó
Efeitos prejudiciais a saúde 
em uma marcenaria podem 
ser contidos ou atenuados por 
um dispositivo chamado 
coletor de pó.

Adquirir um coletor de pó é 
uma questão de consciência 
ecológica, bem como de 
responsabilidade social. Todos 
temos que contribuir com um 
ambiente de trabalho mais 
agradável e saudável.

Além disso, se você tem uma 
empresa que trabalha com 
máquinas que emite 
partículas, tem a obrigação de 
se preocupar com a saúde e a 
segurança de seus 
funcionários, e o coletor de pó 
é uma parte fundamental 
desse processo.

Sem Coletor Com Coletor

Escolhendo o
Coletor ideal

Indicações de uso:

Pó Leve (Lixadeiras/Serras)

Pó Pesado (Desengrossadeiras)

Coladeira de Borda

Plaina 4 Facas

Lixadeira de Banda Larga

Distância máxima (m):

Pó Leve (Lixadeiras/Serras)

Pó Pesado (Desengrossadeiras)

Coladeira de Borda

Plaina 4 Facas

Lixadeira de Banda Larga

CP/1.C CP/2.C CPD/3.C CP CP/2 CPD/3 CPD/4 CP/5

CP/1.C CP/2.C CPD/3.C CP CP/2 CPD/3 CPD/4 CP/5

1 2 4

2 2

2

3

3

2

2 3 5 6 10

10

7

10

7

Abaixo veja quais as indicações que a Maksiwa faz para cada tipo de Coletor de Pó e a distância máxima 
que o Coletor tem que ficar da máquina acoplada. Temos o equipamento perfeito para atender a sua 
necessidade.
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Desempenadeiras

Seu eixo trabalha com 
3 facas, o que garante 
um acabamento de 
qualidade ao seu 
produto final.

3 Facas de corteDE.1200/3

O modelo DE.1200/3 tem a 
função de desempenar e 
desbastar, fazendo ajustes de 
corte em pequenas peças de 
madeira, compensados e até 
MDF. Sua base é em chapa 
estrutural e sua mesa em ferro 
fundido.

Desempenadeira
com 3 Facas

Motor: Monofásico ou trifásico
1 CV - 2 polos
Comprimento da mesa: 1.200 mm
Largura da mesa: 160 mm
Ø do eixo: 61 mm
Número de facas: 3
Dim. das facas: 158 x 18 x 3 mm

Informações
Técnicas

Quais os principais fatores que devo
analisar para escolher uma desempenadeira?

Para escolher uma desempenadeira para a sua 
marcenaria, é necessário fazer uma pergunta:

Qual comprimento e largura das chapas que eu 
quero trabalhar?
Dependendo do tamanho das chapas que eu vou 
utlizar em minha marcenaria eu vou precisar de 
uma desempenadeira com uma mesa maior 
para caber as chapas, ou posso usar uma pista de 
apoio em conjunto com a desempenadeira.

saiba
mais!
Dicas
Maksiwa
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Conjunto
principal

Mesa para o
desempeno 

Saída para o
coletor de pó



Mesa de trabalho

A DE.1500/3 tem como 
principal diferencial 
sua mesa de trabalho 
com o tamanho de 
1.500 mm

DE.1500/3

Sofisticadas características e 
detalhes. O modelo DE.1500/3  
tem a função de desempenar e 
desbastar, fazendo ajustes de 
corte em pequenas peças de 
madeira, compensados e até 
MDF. Com base em chapa 
estrutural e mesa em ferro 
fundido, seu eixo trabalha com 
3 facas, o que garante um 
acabamento de qualidade ao 
seu produto final.

Desempenadeira
com 3 facas

Motor: Monofásico ou trifásico
1 CV - 2 polos
Comprimento da mesa: 1.500 mm
Largura da mesa: 150 mm
Ø do eixo: 61 mm
Número de facas: 3
Dim. das facas: 158 x 18 x 3 mm
Peso: 135 Kg

Informações
Técnicas

Mesa para o
desempeno

Sistema de regulagem
da altura da mesa

Saída para o
coletor de pó

DE.1800/4

O modelo DE.1800/4 possui 4 
facas acopladas ao eixo 
principal que operam 
simultaneamente. Possui 
tamanho de mesa ideal para 
grandes peças, estrutura 
reforçada, ajustes precisos e 
moderno design. Possui 
sistema de fixação da guia com 
precisão e qualidade.

Desempenadeira
com 4 facas

Motor: Monofásico ou trifásico
2 CV - 2 polos
Comprimento da mesa: 1.800 mm
Largura da mesa: 200 mm
Ø do eixo: 98 mm
Número de facas: 4
Dim. das facas: 200 x 30 x 3 mm
Peso: 208 Kg

Informações
Técnicas

Maior estabilidade

Com mecanismo de 
mancal e cremalheira é 
possível movimentar 
lateralmente a guia 
com estabilidade única!
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Conjunto
principal

Sistema de regulagem
da altura da mesa

Chave
elétrica



A DE.1400/3 tem sua 
estrutura reforçada o 
que a torna ideal para 
trabalhos com peças 
pesadas.

Trabalho pesado

Desempenadeiras

DE.1400/3

O modelo DE.1400/3 é 
construído com base em chapa 
estrutural e mesa em ferro 
fundido. Tem a função de 
desempenar, fazendo ajustes 
de corte em pequenas e 
médias peças de madeira, 
compensados e MDF. O eixo da 
DE.1400/3 trabalha com 3 facas, 
o que garante um acabamento 
de qualidade ao produto final.

Desempenadeira
com 3 Facas

Motor: Monofásico, trifásico
ou sem motor - 2 CV - 2 polos
Comprimento da mesa: 1.400 mm
Largura da mesa: 300 mm
Ø do eixo: 85 mm
Número de facas: 3
Dim. das facas: 300 x 30 x 3 mm
Peso: 165 Kg

Informações
Técnicas

Regulagem
principal

Proteção
do eixo 

Saída para o
coletor de pó

Trabalho pesado

A DE.1800 tem sua 
estrutura reforçada o 
que a torna ideal para 
trabalhos com peças 
pesadas.

DE.1800

O modelo DE.1800 MAKSIWA 
foi desenvolvido para atender 
tamanhos maiores de peças. 
Por isso, sua mesa de desbaste 
possui 1800 x 350 mm. Sua 
forma construtiva e demais 
características são semelhantes 
ao modelo DE.1400/3, (sendo o 
seu n° de facas, igual a 3).

Desempenadeira
com 3 facas

Motor: Monofásico, trifásico
ou sem motor - 3 CV - 2 polos
Comprimento da mesa: 1.800 mm
Largura da mesa: 350 mm
Ø do eixo: 85 mm
Número de facas: 3
Dim. das facas: 350 x 30 x 3 mm
Peso: 240 Kg

Informações
Técnicas
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Conjunto
principal

Motor Saída para o
coletor de pó
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Pequeno porte

A ESQ.1200 é ideal para 
marceneiros que querem 
espaço e praticidade.

Capacidade de corte

A única diferença entre a ESQ.2000 e ESQ.2400 
é a capacidade de corte. A ESQ.2400 tem 
capacidade de corte de 2.400 mm e a 
ESQ.2000 tem 2000 mm.

Esquadrejadeiras

ESQ.1200

Com dimensões reduzidas e 
estrutura leve a ESQ.1200 
atende a necessidade da 
marcenaria de pequeno porte. 
Tendo uma excelente relação 
custo-benefício, ela esquadreja, 
destopa e alinha tábuas de 
madeira maciça, MDF, 
compensados, plásticos e 
acrílicos.

Esquadrejadeira
1200 mm reta

Motor: Monofásico, trifásico
ou sem motor - 2 a 3 CV - 2 polos
Altura máx. de corte: 75 mm
Ø máx. da serra: 250 mm
Dim. da mesa móvel: 630 x 530 mm
Capac. de corte: 1.200 mm
Dim. da mesa: 710 x 550 mm
Larg. de corte da mesa fixa: 630 mm
Peso: 110 Kg

Informações
Técnicas

ESQ.2000
ESQ.2400

Os modelos ESQ.2000 e 
ESQ.2400 aplicam-se para 
chapas de médio porte e nos 
materiais: madeira maciça, 
MDF, compensados, plásticos e 
acrílicos.

Esquadrejadeira
2000 mm e 2400 mm
reta

Motor: Monofásico, trifásico
ou sem Motor - 3 a 5 CV - 2 polos
Altura máx. de corte: 110 mm
Ø máx. da serra: 300 mm
Dim. da mesa móvel: 720 x 950 mm
Capac. de corte: 2.000 e 2.400 mm
Dim. da mesa: 680 x 500 mm
Larg. de corte da mesa fixa: 700 mm
Peso: 165 Kg

Informações
Técnicas

saiba
mais!
Dicas
Maksiwa

saiba
mais!
Dicas
Maksiwa

Guia da
mesa fixa

Sistema principal
de corte

Mesa móvel

Trava de fixação
da mesa móvel

Saída para o
coletor de pó

Guia meia-lua



Os modelos ESQ.2000.I 
e ESQ.2400.I têm o 
diferencial do corte em 
ângulo de até 45°

Corte a 45°

Principal diferença entre os modelos

A diferença entre os dois modelos é o eixo 
inclinável, que existe somente na ESQ.3000.I

Esquadrejadeiras

ESQ.2000.I
ESQ.2400.I

Os modelos ESQ.2000.I e 
ESQ.2400.I aplicam-se para 
chapas de médio porte e nos 
materiais: madeira maciça, 
MDF, compensados, plásticos e 
acrílicos. Possuem eixo 
inclinável até 45°.

Esquadrejadeira
2000 mm e 2400 mm
com eixo inclinável

Motor: Monofásico, trifásico
ou sem motor - 3 a 5 CV - 2 polos
Altura máx. de corte: 110 mm
Ø máx. da serra: 300 mm
Dim. da mesa móvel: 720 x 950 mm
Capac. de corte: 2.000 e 2.400 mm
Dim. da mesa: 680 x 500 mm
Larg. de corte da mesa fixa: 700 mm
Inclinação: 45°
Peso: 175 Kg

Informações
Técnicas

ESQ.3000
ESQ.3000.I
Esquadrejadeira
3000 mm reta ou com
eixo inclinável
Os modelos ESQ.3000 e 
ESQ.3000.I aplicam-se para 
chapas de médio porte e nos 
materiais: madeira maciça, 
MDF, compensados, plásticos e 
acrílicos. Elas esquadrejam, 
destopam e alinham tábuas.

Motor: Monofásico, trifásico
ou sem motor - 3 a 5 CV - 2 polos
Altura máx. de corte: 110 mm
Ø máx. da serra: 350 mm
Dim. da mesa móvel: 1.400 x 850 mm
Capac. de corte: 3000 mm
Dim. da mesa: 680 x 810 mm
Larg. de corte da mesa fixa: 1.030 mm
Inclinação (ESQ.3000.I): 45°
Peso: 310 Kg

Informações
Técnicas

Volante de inclinação
do eixo

Guia Exakta Trava de fixação
da mesa móvel

saiba
mais!
Dicas
Maksiwa

saiba
mais!
Dicas
Maksiwa

Volante de regulagem
da altura da serra

Guia Exakta Trava de fixação
da mesa móvel
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Riscador

Realize projetos com peças 
grandes com muito mais 
precisão.

Sistema
riscador

Regulagem
do riscador

Saída para o
coletor de pó

ESQ.3000.R
ESQ.3000.IR

Seu diferencial é o riscador que 
é uma serra anterior à serra de 
corte que risca a chapa de 
madeira. Isto evita que surjam 
lascas e garante excelente 
acabamento de corte.

Esquadrejadeira
3000 mm com riscador
reta ou com eixo
inclinável

Informações
Técnicas

Motor: Monofásico, trifásico
ou sem Motor - 3 a 5 CV - 2 polos
Altura máx. de corte: 110 mm
Ø máx. da serra: 350 mm
Ø da serra do riscador: 100 mm
Dim. da mesa móvel: 1.400 x 850 mm
Capac. de corte: 3.000 mm
Dim. da mesa: 600 x 810 mm
Larg. de corte da mesa fixa: 1.030 mm
Peso: 315 Kg

Nomenclatura das
Esquadrejadeiras

ESQT.3000.IR

Saiba o que significa cada uma das 
letras das esquadrejadeiras.

ESQ: Esquadrejadeira

I: Eixo Inclinável

T: Modelo Tornado

R: Sistema Riscador

3000: Capacidade de Corte
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Esquadrejadeiras

BMS.3200.IR
Esquadrejadeira de
Precisão Manual
3200 mm com riscador
e eixo inclinável

Motor: Monofásico ou trifásico
5 CV - 2 polos
Alt. máx. de corte: 100 mm
Ø máx. da serra: 350 mm
Dim. da mesa móvel: 360 x
3.200 mm
Curso da mesa móvel: 3.200 mm
Larg. de corte da mesa fixa:
1.250 mm
Inclinação: 45°
Ø da serra do riscador: 120 mm
Veloc. da serra: 4.000 RPM
Veloc. do riscador: 8.000 RPM
Motor do riscador: 3/4 CV
Peso: 667 Kg

Informações
Técnicas

A Esquadrejadeira de Precisão 
Manual BMS.3200.IR foi 
projetada para oferecer um 
excelente acabamento no corte 
de chapas de MDF, sendo de 
fácil regulagem e operação.

Possui inclinação de eixos de 0º 
a 45º com indicador analógico.

De estrutura reforçada a 
BMS.3200.IR suporta chapas 
inteiras com espessura de 
25mm.

Possui também eixo riscador 
para fornecer acabamento de 
qualidade.

Motores independentes, onde o 
motor da serra principal possui 
potência de 5,0 CV, ideal para 
longos períodos de trabalho 
pesado.

Com guias de precisão em 
alumínio, a Esquadrejadeira 
BMS.3200.IR é a escolha certa 
para quem busca qualidade e 
precisão em seus cortes.

A BMS.3200.IR é a ideal para o 
marceneiro que precisa de uma 
máquina que aguente longos 
períodos de trabalho.

Longos períodos de trabalho

A BM.3200.IR realiza cortes inclináveis em 
chapas de MDF e similares.

Corte a 45°

Realize projetos com peças grandes com 
muito mais precisão.

Riscador

saiba
mais!
Dicas
Maksiwa

Sistema da serra
e do riscador

Painel de
comando

Regulagens
do riscador

Volante de inclinação
de ângulo

Transferidor Guias de ajuste



saiba
mais!
Dicas
Maksiwa

BM.3200.IR
Esquadrejadeira de
Precisão Automática
3200 mm com riscador
e eixo inclinável

Motor: Trifásico - 7,5 CV - 2 polos
Alt. máx. de corte: 85 mm
Ø máx. da serra: 350 mm
Dim. da mesa móvel: 380 x
3.200 mm
Curso da mesa móvel: 3.200 mm
Larg. de corte da mesa fixa:
1.500 mm
Inclinação: 45°
Ø da serra do riscador: 120 mm
Veloc. da serra: 4.200/5.600 RPM
Veloc. do riscador: 8.500 RPM
Motor do riscador: 1 CV
Peso: 880 Kg

Informações
Técnicas

A Esquadrejadeira de Precisão  
Automática BM.3200.IR foi 
projetada para oferecer um 
excelente acabamento no corte 
de chapas de MDF, sendo de 
fácil regulagem e operação.

Possui sistema automatizado 
de levantamento da serra 
principal e regulagem manual 
de inclinação de eixos de 0º a 
45º com indicador analógico.

De estrutura reforçada a 
BM.3200.IR suporta chapas 
inteiras com espessura de 
25mm.

Possui também eixo riscador 
para fornecer acabamento de 
qualidade.

Motores independentes, onde o 
motor da serra principal possui 
potência de 7,5 CV, ideal para 
longos períodos de trabalho 
pesado.

Com guias de precisão em 
alumínio, a Esquadrejadeira 
BM.3200.IR é a escolha certa 
para quem busca qualidade e 
precisão em seus cortes.

O sistema riscador proporciona ao 
operador um corte com muito mais 
precisão em peças grandes.

Riscador

A BM.3200.IR realiza cortes inclináveis em 
chapas de MDF e similares.

Corte a 45°

A BM.3200.IR possui levantamento da serra 
automático.

Levantamento da serra

Sistema da serra
e do riscador

Painel de
comando

Regulagens
do riscador

Volante de inclinação
de ângulo

Transferidor Guias de ajuste
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Black Edition

A ESQ.1900.I têm o 
diferencial do corte em 
ângulo de até 45°

Corte a 45°ESQ.1900.I

A ESQ.1900.I Black Edition 
realiza as mesmas operações 
comuns das Esquadrejadeiras, 
Possui mesa com capacidade 
de corte de 1900 mm. Garanta 
qualidade e produtividade em 
sua marcenaria com a 
ESQ.1900.I Black Edition.

Esquadrejadeira
1900 mm  com eixo
inclinável

Motor: Monofásico, trifásico
ou sem Motor - 2 a 3 CV - 2 polos
Alt. máx. de corte: 80 mm 
Ø máx. da serra: 300 mm
Dim. da mesa móvel: 680 x 810 mm
Capac. de corte: 1.900 mm
Dim. da mesa: 500 x 680 mm
Larg. de corte da mesa fixa: 700 mm
Inclinação: 45°
Peso: 180 Kg

Informações
Técnicas

Guia Exakta Painel de comando Visão lateral

ESQ.2900.I

A ESQ.2900.I Black Edition 
realiza as mesmas operações 
comuns das Esquadrejadeiras, 
com a inclinação do eixo 
variando de 0° a 45°. O seu 
grande diferencial é sua 
capacidade de corte de 2.900 
mm.

Esquadrejadeira
2900 mm  com eixo
inclinável

Motor: Monofásico, trifásico
ou sem Motor - 3 a 5 CV - 2 polos
Altura máx. de corte: 110 mm
Ø máx. da serra: 300 mm
Dim. da mesa móvel: 720 x 950 mm
Capac. de corte: 2.900 mm
Dim. da mesa: 680 x 500 mm
Larg. de corte da mesa fixa: 700 mm
Inclinação: 45°
Prolongador da mesa: 550 mm
Peso: 205 Kg

Informações
Técnicas

Volante de altura
da serra

Trava de fixação
da mesa móvel

Visão traseira

A ESQ.2900.I têm o 
diferencial do corte em 
ângulo de até 45°

Corte a 45°
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ESQT.3000.IR
Esquadrejadeira
Tornado 3000 mm
com riscador e
eixo inclinável

Informações
Técnicas

A linha de Esquadrejadeiras 
Tornado foi projetada para 
trabalhar com peças de grande 
porte, como por exemplo, 
chapas em MDF com espessura 
de 25mm.

A ESQT.3000.IR Black Edition 
além de ter estrutura reforçada, 
também possui riscador, eixo 
inclinável de 0° a 45°, guia de 
aperto rápido Exakta, 
prolongador de mesa e chapa 
em aço inox, ou seja, todos os 
mecanismos e acessórios 
necessários à sua marcenaria.

A ESQT.3000.IR Black Edition é 
a Esquadrejadeira mais 
completa da linha Maksiwa!

Você que exige qualidade, 
precisão e estabilidade, escolha 
a melhor, escolha a  
ESQT.3000.IR Black Edition.

A ESQT.3000.IR é ideal para o 
marceneiro que precisa cortar 
chapas maiores.

Ideal para grandes chapas

A ESQT.3000.IR Black Edition realiza cortes 
inclináveis em chapas de MDF e similares.

Corte a 45°

Realize projetos com peças grandes com 
muito mais precisão.

Riscador

Sistema da serra
e do riscador

Guia Exakta Chapa inox

Prolongador da
mesa fixa

Painel de comando Sistema de corte
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Motor: Monofásico, trifásico
ou sem Motor - 3 a 5 CV - 2 polos
Alt. máx. de corte: 100 mm
Ø máx. da serra: 350 mm
Dim. da mesa móvel: 1.300 x
900 mm
Capac. de corte: 3.000 mm
Dim. da mesa: 700 x 900 mm
Larg. de corte da mesa fixa:
1.000 mm
Inclinação: 45°
Prolongador da mesa: 650 mm
Guia da mesa móvel: 1.750 mm
Ø da serra do riscador: 100 mm
Diâmetro do riscador: 16 mm
Peso: 430 Kg



Esquadrejadeiras

Escolhendo a
Esquadrejadeira ideal

Modelo:
Curso da

mesa móvel
(mm)

Abaixo veja um comparativo entre as Esquadrejaderias da Maksiwa e qual a melhor máquina para cada 
tipo de material. Temos o equipamento perfeito para atender a sua necessidade.

ESQ.1200

ESQ.2000

ESQ.2400

ESQ.2000.I

ESQ.2400.I

ESQ.3000

ESQ.3000.I

ESQ.3000.R

ESQ.3000.IR

BM.3200.IR

BM.3200.IR

ESQ.1900.I Black Edition

ESQ.2900.I Black Edition

ESQT.3000.IR Black Edition

1.200

2.000

2.400

2.000

2.400

3.000

3.000

3.000

3.000

3.200

3.200

1.900

2.900

3.000

Espaço que
a máquina
ocupa (m²)

3,6

5,7

6,8

5,7

6,8

11,2

10,7

11,2

10,7

12,8

12,8

5,7

10,7

11,2

Corte reto
em 90°

Corte inclinado
em 45°

Sistema
riscador

Prolongador
da mesa móvel

Modelo: Artesanato

Para maior chapa encontrada no mercado nacional: * 3 x 2 metros | ** 2,2 x 1,6 metros
Aplicação:                 Não se recomenda                 Bom                 Excelente 

ESQ.1200

ESQ.2000

ESQ.2400

ESQ.2000.I

ESQ.2400.I

ESQ.3000

ESQ.3000.I

ESQ.3000.R

ESQ.3000.IR

BM.3200.IR

BMS.3200.IR

ESQ.1900.I Black Edition

ESQ.2900.I Black Edition

ESQT.3000.IR Black Edition

Madeira maciça Acrílico* Compensado** MDF crú MDF ou MDP*
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Filetadeira e Furadeiras

F.160

A Filetadeira F.160 é um 
equipamento prático, inovador 
e econômico que auxilia o 
profissional no seu dia-a-dia ao 
ajustar medidas especiais em 
fitas de borda e folhas de 
laminado plástico. Possui um 
prático e fácil sistema de 
regulagem 0 a 160 mm.

Filetadeira
Manual

Motor: Sem motor
Espessura da fita: 1 mm
Larg. máx. da guia: 160 mm
Velocidade de avanço: Manual
Peso: 16 Kg

Informações
Técnicas

Praticidade

A F.160 é ideal para 
profissionais que 
necessitam de 
praticidade em sua 
marcenaria.

FD/6

A FD/6 foi projetada para o 
marceneiro que tem a 
necessidades de ganhar 
agilidade e precisão na furação 
para fixação de dobradiças e 
dispositivos de montagens de 
móveis e calço. Possui 6 
mandris de furação, régua de 
medida e acompanha ampla 
mesa de apoio.

Furadeira
de Dobradiça

Motor: Monofásico ou trifásico
½ a 1 CV - 2 polos
Altura do cabeçote: 13 mm
Número de mandris: 6
Brocas externas: 10/5/2 mm (um par)
Broca central: 35/30/20 mm
Velocidade: 1.740 RPM
Peso: 29 Kg

Informações
Técnicas

Conjunto de brocas e adaptadores

A FD/6 acompanha:

• Chaves hexagonais de 2,5 e 6 mm,

• Parafusos para fixação da máquina,

• 1 broca direita de 35 mm,

• 1 broca direita de 20 mm,

• 2 brocas esquerdas de 10 mm,

• 2 brocas esquerdas de 5 mm,

• 2 brocas esquerdas de 2 mm e

• 2 adaptadores para broca de 2 mm.

Régua de precisão Disco de corte Alavanca manual

Sistema de proteção
dos mandris

Sistema de mandris Alavanca manual
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Furadeiras

FH.16

A furadeira FH.16  executa as 
mesmas operações do modelo 
FH.16.C, ou seja, furar/rasgar 
horizontalmente a madeira 
com broca ou fresa de corte 
reto. Seu diferencial é o sistema 
de aperto excêntrico, que 
agiliza a fixação de peças. As 
guias lineares são de TECHNYL, 
o que dispensa lubrificação 
constante.

Furadeira
Horizontal

Motor: Monofásico, trifásico
ou sem Motor - 1 a 2 CV - 2 polos
Dim. da mesa móvel: 500 x 250 mm
Curso horizontal da mesa: 160 mm
Curso vertical da mesa: 160 mm
Curso do mandril: 160 mm
Mandril: 16 mm
Sistema de fixação: Excêntrico
Peso: 120 Kg

Informações
Técnicas

FHJ

A furadeira FHJ executa 
operações de furar/rasgar 
horizontalmente a madeira 
com broca ou fresa de corte 
reto. O mandril utilizado possui 
limite máximo de 16 mm. Para 
a fixação de peças, possui 
sistema de aperto roscado.

Furadeira Horizontal
Júnior

Motor: Monofásico, trifásico
ou sem motor - ½ a 1 CV - 2 polos
Dim. da mesa móvel: 500 x 250 mm
Curso horizontal da mesa: 160 mm
Curso vertical da mesa: 160 mm
Curso do mandril: 160 mm
Mandril: 16 mm
Sistema de fixação: Fuso
Peso: 100 Kg

Informações
Técnicas
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Trava excêntrica Painel de comando Estrutura reforçada

Estrutura reforçada

De estrutura 
reforçada, a FH.16 é 
adequada para 
trabalhar peças mais 
pesadas.

De estrutura leve, a 
FHJ é prática e fácil de 
manusear.

Estrutura leve

Trava roscada Regulagem de altura Visão lateral
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FH.16.C

A furadeira FH.16.C executa as 
funções de furar/rasgar 
horizontalmente a madeira 
com broca ou fresa de corte 
reto. Possui sistema de aperto 
excêntrico, braço articulável e 
base estendida. De estrutura 
reforçada, a FH.16.C é adequada 
para trabalhar peças mais 
pesadas.

Furadeira Horizontal
Reforçada

Motor: Monofásico ou trifásico
3 CV - 2 polos
Dim.da mesa móvel: 460 x 190 mm
Curso horizontal da mesa: 135 mm
Curso vertical da mesa: 220 mm
Curso do mandril: 125 mm
Mandril: 16 mm
Sistema de fixação: Excêntrico
Peso: 110 Kg

Informações
Técnicas

Guia 45° Chave de ligação Sistema de aperto
excêntrico

É conceitualmente 
diferente das demais 
furadeiras, sendo que 
durante a operação, a 
mesa é móvel e não o 
cabeçote. 

Mesa móvel

Escolhendo a
Furadeira Horizontal ideal

Informações:

Capacidade de mandril:

Motor:

Guias em Technyl:

Sistema de fixação por fuso:

Sistema de fixação excêntrico:

FH.16.CFH.16

Está em dúvida em 
qual Furadeira 
escolher?

Abaixo veja uma 
tabela comparativa 
entre as Furadeiras 
Horizontais da 
Maksiwa. Temos o 
equipamento perfeito 
para atender a sua 
necessidade.

16 mm

3 CV

16 mm

1 a 2 CV

FHJ

16 mm

½ a 1 CV



Linha Manual

FPM.18

A FPM.18 possui 17 posições de 
torque, sendo que uma delas é 
a função de impacto, ideal para 
trabalhar em alvenaria (10 mm), 
pois atinge uma velocidade de 
até 19.200 RPM. A FPM.18 tem a 
capacidade de perfuração em 
metal (8 mm) e madeira (25 
mm). Possui 2 ajustes de 
velocidade e 1 mandril para 
brocas de até 13 mm de 
diâmetro, ideal para serviços 
leves e pesados.

Furadeira
Parafusadeira 18V

Número de mandris: 1
Bateria: 18V – Li-íon
Mandril: 13 mm
Torque: 22 nm
Posição de torque: 16+1
Velocidade: 19.200 RPM
Peso: 2 Kg

Informações
Técnicas

FPM.12

A Furadeira/Parafusadeira 
FPM.12 foi projetada para furar 
e parafusar em até 24 posições 
de torque, sendo capaz de 
perfurar metal (10 mm) e 
madeira (16 mm). Possui 2 
baterias de 12V com a 
tecnologia de Li-íon, 
oferecendo carga rápida e de 
alta duração.

Furadeira
Parafusadeira 12V

Número de mandris: 1
Bateria: 12V – Li-íon
Mandril: 10 mm
Torque: 10 nm
Posição de torque: 24
Velocidade: 500 RPM
Peso: 1 Kg

Informações
Técnicas

Iluminação Regulagem de torque Duas baterias
e carregador

Com um mandril para 
brocas de até 10 mm de 
diâmetro, a FPM.12 
atinge uma velocidade 
de até 500 RPM, ideal 
para serviços que 
exigem agilidade e 
precisão.

Agilidade e precisão

Kit completo

A FPM.18 acompanha:
• Kit completo de 
ferramentas (75 peças) com 
brocas e bits,
• 2 baterias de 18V com a 
tecnologia de Li-íon.

Iluminação Regulagem de torque Duas baterias
e carregador
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A TM.550 está disponível 
tanto em 110V quanto em 
220V.

110V ou 220VTM.550

A Tupia Manual TM.550 foi 
projetada para dar 
acabamento com perfeição em 
seus painéis de madeira, 
permitindo cortar com fresas 
de bordeamento, canal e 
perfilamento. Com potência de 
550 Watts aliado ao design 
ergonômico a Tupia TM.550 
oferece total controle e 
suavidade às operações. Possui 
duas pinças coletoras para 
fresas de 6mm ou 1/4”.

Tupia Manual
550V

Número de mandris: 1
Mandril: 6 mm
Potência: 550W
Tensão: 110V ou 220V
Velocidade: 32.000 RPM
Peso: 16 Kg

Informações
Técnicas

MP/8

A MaksiPower 8 é um conjunto 
de ferramentas que juntos se 
transformam em uma estação 
de bancada completa. Ela 
possui: Serra Circular Manual, 
Serra Tico-Tico Manual, 
Furadeira e Parafusadeira, 
Lanterna Halógena, Serra 
Circular de Bancada, Serra 
Tico-Tico de Bancada, Furadeira 
de Bancada, Lanterna 
Halógena de Bancada.

MaksiPower 8
Multi Funções 8 em 1

Dim. do case: 525 x 360 x 250 mm
Tensão de entrada: 110V~220V AC 
50~60HZ
Tensão de saída: 18V DC 2,6A
Tempo de carregamento: 1 hora
Peso: 16 Kg

Informações
Técnicas

Regulagem Operando a TM.550 Detalhe TM.550

Ideal para o
hobbysta

Acabamentos
em geral

Kit de brocas
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A MP/8 é totalmente 
sem fio e possui 1 bateria 
18V de Li-ion, com alta 
capacidade de duração e 
rápido carregamento.

Bateria de alta duração

saiba
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Maksiwa



A Serra Circular Manual da MAKSIPower8 
possui lâmina de corte com diâmetro de 140 
mm que atinge até 3.500 RPM de velocidade, 
fazendo cortes em pequenas peças de madeira 
com precisão e qualidade. Pode ser acoplada 
na bancada e tornar-se uma serra de bancada.

SERRA CIRCULAR

Possui trava de segurança, gatilho com variador de potência, 
ventiladores de arrefecimento do motor, proteção da lâmina 
transparente, rodízio de orientação da lâmina e ajuste do 
ângulo da lâmina de 0º a 45º. Pode ser acoplada na bancada 
e tornar-se uma serra tico-tico de bancada.

SERRA TICO-TICO

A MAKSIPower 8 vem com um 
CD/DVD multimídia que contém 
todas as informações e materiais 
promocionais como vídeos e fotos 
da utilização da MAKSIPower 8.

MULTIMÍDIA

= A MP/8 conta com dois cases de 
acessórios com brocas, serras e bits que 
servem para todo tipo de serviço com a 
furadeira e com a serra tico-tico.

ACESSÓRIOS

Além de todos as facilidades, acessórios e 
funções da MAKSIPower 8, ela conta com um 
manual com todas as instruções de montagem, 
segurança e dicas para o usuário.

MANUAL

A Guia meia lua serve para 
realizar cortes em ângulo. Ela 
pode ser usada com a serra 
circular de bancada e com a 
serra tico-tico de bancada. 

GUIA MEIA LUA

Este equipamento protege o operador com o 
contato com a serra do tico-tico quando usada 
em bancada. Além disso, ele pressiona a madeira 
contra a mesa dando mais estabilidade no corte.

PROTETOR TICO-TICO
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A MAKSIPower 8 contém um 
estojo estofado para guardar os 
acessórios de maneira organizada 
e segura.  

ESTOJO

É esta guia que proporciona os trabalhos com a 
lanterna de bancada, serra tico-tico de bancada e 
furadeira de bancada. 

GUIA VERTICAL

A Lanterna Halógena da MAKSIPower8 é 
uma ferramenta ideal para ter a disposição 
sempre que necessário, auxiliando na 
iluminação em obras sem energia elétrica ou 
em qualquer situação em que precisar. Pode 
ser acoplada na bancada e tornar-se uma luz 
de bancada.

LUZ HALÓGENA

A bancada é a base para todo tipo de projeto 
fixo com sua MAKSIPower 8. Nela você pode 
utiliza a serra circular, a 
furadeira/parafusadeira, serra tico tico e a luz 
halógena. Ela é portátil e contém também 
espaços para guardar todos os acessórios da 
sua MAKSIPower 8.

BANCADA

Potente, com 20 posições de torque e função 
de impacto a Furadeira/Parafusadeira da 
MAKSIPower8 é uma ferramenta completa 
para todo tipo de trabalho. Pode ser 
acoplada na bancada e tornar-se uma 
furadeira de bancada.

FURADEIRA

Conheça todas
as funções da

30Catálogo Geral de Máquinas para Marcenaria | Tudo para o marceneiro mais exigente.



saiba
mais!
Dicas
Maksiwa

Lixadeiras

LD.300

A LD.300 realiza pequenos 
acabamentos em peças de uso 
geral na marcenaria. Possui 
mesa inclinável, o que permite 
dar acabamento em cantos 
arredondados e inclinados. 
Para garantir a segurança do 
operador, tem freio acoplado 
junto ao disco. Buscando 
aumentar a resistência e 
estabilidade durante o 
lixamento, a mesa foi feita em 
FoFo (ferro fundido).

Lixadeira
de Disco

Motor: Monofásico - 1 CV - 4 polos
Dim. da mesa: 446 x 156 mm
Ø do disco: 300 mm
Inclinação: 45°
Velocidade: 1.720 RPM
Peso: 39 Kg

Informações
Técnicas

saiba
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Inclinação em 45° Saída para o
coletor de pó

Guia meia lua

A LD.300 é perfeita para 
trabalhos manuais e 
acabamentos.

Trabalhos manuais
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LDF

A LDF pode lixar peças 
pequenas e intermediárias, 
alternando entre o disco e a 
fita. Possui inclinação de 0° a 
45° para a mesa do disco e de 
0° a 90° para a lixa de fita; o que 
permite trabalhar peças retas 
ou inclinadas. Com base em 
FoFo (ferro fundido), a LDF 
Maksiwa é resistente e estável 
durante o lixamento.

Lixadeira
de Disco e Fita

Motor: Monofásico ou trifásico
3/4 CV - 4 polos
Dim. da mesa: 315 x 160 mm
Ø do disco: 230 mm
Inclinação: 45°
Inclinação da fita: 90°
Veloc.: 1.700 RPM
Veloc. de rotação da fita: 99 RPM
Dim. da fita: 1.220 x 150 mm

Informações
Técnicas

Todos os ângulos

Com a LDF você pode 
lixar suas peças em todos 
os ângulos.

Fita a 90° Mesa a 45° Saída para o
coletor de pó



Com a LIP o marceneiro 
economiza espaço em 
sua marcenaria.

Praticidade

Os modelos LIS e LIEC 
diferem apenas pelo 
Exaustor, sendo a LIEC 
equipada com este 
dispositivo.

Principal diferença entre os modelos

LIP

A Lixadeira de fita pequena, LIP  
faz lixamento plano em peças 
com até 1,20 m de largura. 
Ocupa pouco espaço em sua 
fábrica, possui regulagem de 
altura da mesa e saída para 
Coletor de Pó. De estrutura leve, 
a LIP é prática e fácil de 
manusear.

Lixadeira
de Fita Pequena

Motor: Monofásico, trifásico
ou sem motor - 2 a 3 CV - 4 polos
Ø das polias: 220 mm
Comprimento da lixa: 4.000 mm
Dim. da mesa: 1.200 x 600 mm
Peso: 100 Kg

Informações
Técnicas

LIS
LIEC

As lixadeiras LIS e LIEC foram 
projetadas para serviços de 
lixamento pesado, como em 
compensados e madeira 
maciça. Possui calcador, 
mecanismo próprio para 
lixamentos em determinados 
pontos da peça.

Lixadeira
de Fita Profissional

Motor: Monofásico, trifásico
ou sem motor - 3 a 5 CV - 4 polos
Ø das polias: 220 mm
Comprimento da lixa: 7.200 mm
Exaustor: Somente na LIEC
Calcador: Sim
Dim. da mesa: 2.750 x 800 mm
Peso: 280 Kg

Informações
Técnicas
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Regulagem de
altura da mesa

Saída para o
coletor de pó

Detalhe da mesa

Sistema exaustor
da LIEC

Calcador Detalhe da mesa



Lixadeiras

A LI2P é a lixadeira ideal para 
realizar todas as operações de 
acabamento necessárias.

Compacta e versátilLI2P

A lixadeira de fita LI2P realiza 
acabamentos em peças de uso 
geral na marcenaria. O 
conjunto principal inclina de 0° 
a 90°, permitindo lixar laterais e 
frentes retas ou em ângulo; 
plano; em curva interna ou 
externa e boleado, com o 
auxílio do rolo superior.

Lixadeira
de Fita Versátil

Motor: Monofásico ou trifásico
2 CV - 4 polos
Altura do rolo superior: 85 mm
Ø das polias:: 160 mm
Comprimento da lixa: 2.010 mm
Larg. máx. da lixa: 160 mm
Dim. da mesa da fita: 300 x 600 mm
Ø do rolo superior: 85 mm
Inclinação da fita: 90°
Peso: 130 kg

Informações
Técnicas

Saída para o
coletor de pó

Regulagem de altura
da mesa lateral

Detalhe da mesa
principal

Escolhendo a
Lixadeira ideal

Informações:

Motor:

Comprimento da Lixa:

Diâmetro do Disco

Lixadeira de Disco:

Lixadeira de Fita:

Inclinação do Disco de 0° a 45°:

Inclinação da Fita de 0° a 90°:

LD.300

Veja uma tabela comparativa entre as Lixadeiras da Maksiwa. Temos o 
equipamento perfeito para atender a sua necessidade.

1.220 mm 4.000 mm 7.200 mm 7.200 mm 2.100 mm

1 CV 1 CV 2 a 3 CV 3 a 5 CV 3 a 5 CV 2 CV

LDF LIP

300 mm 230 mm

LIS LIEC LI2P
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LIS
LIEC

As lixadeiras LIS e LIEC foram 
projetadas para serviços de 
lixamento pesado, como em 
compensados e madeira 
maciça. Possui calcador, 
mecanismo próprio para 
lixamentos em determinados 
pontos da peça.

Lixadeira
de Fita Profissional

Motor: Monofásico, trifásico
ou sem motor
Ø das polias: 220 mm
Comprimento da lixa: 7.200 mm
Exaustor: Somente na LIEC
Calcador: Sim
Dim. da mesa: 2.750 x 800 mm
Peso: 280 Kg

Informações
Técnicas

MFB.60.HD

Tenha mais precisão e 
agilidade na medida de suas 
fitas de borda com o Medidor 
MFB.60.HD.

Possui velocidade média de 
medição de 60 m/min, trabalha 
com fitas de borda de até 100 
mm de altura e com 1 mm de 
espessura e suporta rolos de 
até 600 metros.

Além disso, possui base inferior 
com pés retráteis, o que 
permite utilizar tanto como 
máquina estacionária como de 
bancada.

Possui também sistema 
manual de corte do tipo 
tesoura. Sistema de controle 
com tecnologia CLP Touch 
Screen.

Medidor de
Fitas de Borda

Medidor de Fitas

Motor: Monofásico
Espessura da fita: 1 mm
Altura máx. da fita: 100 mm
Ø máx. do rolo: 600 mm
Ø do cilindro: 57 mm
Tensão: 220V
Velocidade: 60 m/min
Peso: 71 Kg

Informações
Técnicas

saiba
mais!
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Alta precisão

O MFB.60.HD tem como 
diferencial sua alta 
precisão.

O MFB.60.HD suporta rolos de fitas de borda 
de até 300 metros.

Alta capacidade

Sistema de controle com tecnologia CLP 
Touch Screen.

Painel digital

Suporte para
a fita

Regulagem da
fita de borda

Sistema de corte
do tipo tesoura

Chave
seccionadora

Sisema de encaixe
do rolo da fita

Detalhe do
MFB.60.HD
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LIS
LIEC

As lixadeiras LIS e LIEC foram 
projetadas para serviços de 
lixamento pesado, como em 
compensados e madeira 
maciça. Possui calcador, 
mecanismo próprio para 
lixamentos em determinados 
pontos da peça.

Lixadeira
de Fita Profissional

Motor: Monofásico, trifásico
ou sem motor
Ø das polias: 220 mm
Comprimento da lixa: 7.200 mm
Exaustor: Somente na LIEC
Calcador: Sim
Dim. da mesa: 2.750 x 800 mm
Peso: 280 Kg

Informações
Técnicas

Painel de Comando

MAKPC-2416

O Painel de Comando 
MAKPC-2416 é exclusivo e foi 
desenvolvida para atender 
normas NR.10 e NR.12 e oferece 
diferenciais para atender vários 
tipos de redes elétricas de 
várias potências e tipos de 
cargas.

Com a chave MAKPC-2416 é 
possível a utilização de uma 
única chave para todas as 
redes. Confira seus diferenciais:

• Possui chave seccionadora 
para até 04 cadeados e botão 
de emergência.

• Botão liga com sinalização de 
funcionamento.

• Contactor com comando 24 
Volts.

• Permite utilização em 
qualquer rede: monofásica, 
bifásica ou trifásica 220v ou 
380V.

• Permite acionamento de 
motores até 7,5 CV e carga 
resistiva até 10 KW, respeitando 
nossas especificações.

• Chave seletora para 
compatibilizar tensões de 
comando com as tensões da 
rede de alimentação; as demais 
não possui.

• Não permite operação caso o 
equipamento não esteja 
aterrado através do cabo 
neutro PEN.

• Possui ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica).

• Adesivado com advertências, 
instruções de instalação e 
especificações.

Painel de 
Comando

Portabilidade

O MAKPC-2416 é um produto que pode ser 
pode ser vendido separadamente ou 
acoplado na máquina.

Todo equipamento Maksiwa que necessita de 
um painel de comando já vem com o 
MAKPC-2416 instalado.

Toda linha

saiba
mais!
Dicas
Maksiwa

Possíveis ligações em
diferentes redes elétricas
Confira abaixo as 5 possíveis ligações do Painel de 
Comando MAKPC-2416 com diferentes motores em várias  
redes elétricas:

Rede

127 V - Monofásico:

220 V - Monofásico:

220 V - Bifásico:

220 V - Trifásico:

380 V - Trifásico:

Potência Corrente
Indutivo

1,5 CV

3 CV

5 CV

7,5 CV

3 CV

Resistivo

2 KW

3,5 KW

6 KW

10 KW

3,5 KW

Para todas
as opções a
corrente é

de 16 A
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Pistas de Rolete

Possuem estruturas 
leves e compactas que 
suportam cargas de 
até 50 Kg.

Estrutura leve e práticaPRA/1
PRA/5

As Pistas de Apoio PRA/1 e 
PRA/5 são equipamentos 
destinados a auxiliar nas 
operações gerais de uma 
marcenaria. Possuem 
regulagens de altura, o que 
amplia a área de trabalho em 
qualquer máquina ou 
equipamento, dando suporte à 
chapas ou vigas, reduzindo o 
esforço do operador.

Pista de Apoio
com 1 e 5 roletes

Motor: Sem motor
Altura máx PRA/1: 1.080 mm
Altura máx. PRA/5: 1.150 mm
Nº de roletes: PRA/1: 1 - PRA/5: 5
Capacidade de carga: 50 Kg
Peso: PRA/1: 6,5 Kg - PRA/5: 17 Kg

Informações
Técnicas

Regulagem
de altura

Rolete PRA/1 Roletes PRA/5

Veja abaixo a 
versatilidade da PRA/9 
usada com algumas 
máquinas da linha 
Maksiwa.

VersátilPRA/9

A Pista de Apoio PRA/9 amplia 
a área de trabalho, apoiando 
chapas grandes e pesadas, 
diminuindo o esforço do 
operador, aumentando assim a 
produtividade. Possui 
regulagem de altura nos quatro 
apoios, podendo inclusive ser 
ajustada com inclinação.

Pista de Apoio
com 9 Roletes

Motor: Sem motor
Altura mín.: 660 mm
Altura máx.: 1.060 mm
N° de roletes: 9
Capacidade de carga: 200 Kg
Dim. da mesa: 1.650 x 500 mm
Peso: 30 Kg

Informações
Técnicas

Esquadrejadeira
e PRA/9

Desempenadeira
e PRA/9

Destopadeira
e PRA/9
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Plainas Desengrossadeiras

A PDJ.300 classifica-se 
como Júnior, ou seja, 
pertence à categoria de 
máquinas de pequeno 
porte, destinada ao 
marceneiro iniciante. 

Pequeno portePDJ.300

A PDJ.300 realiza operações de 
desengrosso em tábuas, ripas 
ou vigotes. Possui apenas um 
motor para o eixo porta-facas e 
para o avanço. O eixo de 
desengrosso possui 4 facas e 
avanço de 10,5 m/min. As 
máquinas Júnior Maksiwa são a 
combinação perfeita de 
economia e qualidade!

Plaina
Desengrossadeira
Júnior

Motor: Monofásico ou trifásico - 3 CV
N° de facas: 4
Altura máx. de corte: 120 mm
Altura mín. de corte: 10 mm
Larg. máx. de corte: 300 mm
Profund. máx. de corte: 4 mm
Velocidade de avanço: 10,5 m/mn
Peso: 170 Kg

Informações
Técnicas

saiba
mais!
Dicas
Maksiwa

Roletes de
apoio

Regulagem de
altura

Acionamento

As madeiras para o 
desengrosso na PDJ.350 
devem estar completamente 
secas. Madeiras verdes não 
são adequadas.

Pequeno portePDJ.350

A PDJ.300 realiza operações de 
desengrosso em tábuas, ripas 
ou vigotes. Possui motores 
independentes; um para o eixo 
porta-facas e outro para o 
avanço. O eixo de desengrosso 
possui 2 facas e avanço de 12 
m/min.

Plaina
Desengrossadeira
Júnior

Motor: Monofásico, trifásico
ou sem Motor - 2 CV - 2 polos
Ø do eixo: 75 mm
N° de facas: 2
Altura máx. de corte: 150 mm
Dim. da mesa: 350 x 500 mm
Velocidade de avanço: 12 m/min
Motor para o avanço: 1/3 CV – 4 polos
Motor para o eixo: 2 CV - 2 polos
Peso: 150 Kg

Informações
Técnicas

Medidor
de altura

Regulagem de
altura

Eixo porta-facas
liso, estriado e de alívio



O principal diferencial da 
PD.400/3 é que ela é ideal 
para desengrossar madeiras 
verdes ou murchas. 

Principal diferencialPD.400/3

A plaina PD.400/3 foI projetada 
para realizar serviços pesados, 
próprios para esquadrias, 
caixarias, marcenarias e 
madeireiras. Realiza o 
desengrosso de tábuas, ripas 
ou vigotes; diferenciando-se 
apenas pela quantidade de 
facas no eixo. A PD.400/3  
possui 3 facas.

Plaina
Desengrossadeira

Motor: Trifásico ou sem motor
5 CV - 4 polos
N° de facas: 3
Altura máx. de corte: 220 mm
Dimensões da mesa: 400 x 600 mm
Velocidade de avanço: 8,5 m/min

Informações
Técnicas

Detalhe PD.400/3 Regulagem de
altura

Detalhe da mesa

Informações: PDJ.300 PDJ.350 PD.400/3

Escolhendo a Plaina
Desengrossadeira ideal
Abaixo veja uma tabela 
comparativa entre as 
Plainas Desengrossadeiras 
da Maksiwa. Temos o 
equipamento perfeito 
para atender a sua 
necessidade.

300 mm

120 mm

1/3 CV

350 mm

150 mm

10.5 m/min 12 m/min 8.5 m/min

3 CV 2 CV 5 CV

4 2 3

400 mm

220 mm
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Largura máxima aplainável:

Altura máxima aplainável:

Velocidade de avanço:

Motor do eixo:

Motor de avanço:

Número de facas:

Marcenaria de pequeno porte:

Marcenaria de grande porte:

Madeiras verdes ou murchas:



Comprimento útil:

Largura útil:

Altura útil:

Pressão máxima:

Altura total:

Peso:

Número de fusos:

Número de colunas:

Prensas Manuais

A principal diferença entre os modelos P.2250, 
P.2650 e P.3000 é o seu comprimento útil que 
varia para cada modelo.

Comprimento útilP.2250
P.2650
P.3000

As prensas P.2250 P.2650 
P.3000 são ideais para 
trabalhar a colagem de lâminas 
em compensados, painéis e 
MDF.

O sistema de prensagem é feito 
por acionamento  mecânico, 
com catracas individuais para 
cada eixo.

De estrutura robusta, prensa 
lâminas com limite de até
750 mm de altura.

Prensa Manual
para Madeira

Informações: P.2250 P.2650 P.3000

Escolhendo a
Prensa Manual ideal

Obs: Equipamento disponível somente sob encomenda

Abaixo veja uma tabela comparativa entre as Prensas Manuais da Maksiwa.
Temos o equipamento perfeito para atender a sua necessidade.

2.250 mm

850 mm

750 mm

3.000 mm

1.200 mm

750 mm

20 ton/fuso

2.000 mm

1.200 kg

30 ton/fuso

2.000 mm

2.050 kg

30 ton/fuso

2.000 mm

1.700 kg

2

2

3

3

3

2

2.650 mm

1.200 mm

750 mm
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Refiladora

A RBB.1000 refila, destopa e raspa. Ela faz o 
acabamento perfeito em suas chapas de MDF.

Refila, destopa e raspa

O projeto da RBB.1000 foi pensado para que a sua 
instalação seja feita em qualquer tipo de bancada.

Fácil ajuste

O grande diferencial da RBB.1000 é o seu sistema 
raspador que é de fácil ajuste e operação.

Raspador

RBB.1000
Refiladora de
Borda de Bancada

Informações
Técnicas

A Refiladora de Borda de 
Bancada RBB.1000 executa o 
destopo, refilamento e 
raspagem da fita aplicada nas 
arestas de chapas de MDF e 
similares, proporcionando um 
perfeito acabamento final.

A RBB.1000 é um equipamento 
portátil e fácil de instalar, com 
um versátil sistema de fixação 
para qualquer tipo de bancada. 

Ela faz acabamento em bordas 
de ABS, PVC, Fórmica e 
similares. A RBB.1000 é de fácil 
operação e garante um 
acabamento perfeito em seus 
projetos.

Antes do uso da RBB.1000

Depois do uso da RBB.1000

saiba
mais!
Dicas
Maksiwa

Tupia acoplada
na RBB.1000

Sistema raspador Fácil operação

Extensão da mesa Proteção da tupia Sistema de fixação
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Motor da tupia: 110V ou 220V
Espessura do painel: até 60 mm
Comprimento da mesa: 1.000 mm
Ajuste de largura da mesa:
155 mm à 410 mm
Rotação da tupia: 32.000 RPM
Potência: 500 W
Peso: 19 Kg



Serras Circulares

A SC.600.I é ideal para 
serviços pequenos e para 
o hobbysta.

Ideal para o hobbySC.600.I

A Serra de Bancada SC.600.I foi 
projetada para trabalhar com 
lâminas de 254 mm (10”) 
podendo cortar madeira e 
acrílico. Seu motor é de alta 
potência de 1500W. Sua altura 
máx. de corte é de 80 mm. 
Possui guia de alumínio de 
aperto rápido que garante 
agilidade e precisão.

Serra Circular de
Bancada 110V ou 220V

Motor: 110V ou 220V
Profundidade máx. de corte: 
90°: 80 mm – 45°: 55 mm
Ø máx. da serra: 254 mm
Dim. da mesa: 640 x 430 mm
Inclinação: 45° esquerda
Potência: 1.500W
Velocidade: 4.500 RPM
Peso: 22 Kg

Informações
Técnicas

SCCC

Com um novo desing, a serra 
circular de bancada SCCC é 
apropriada para construtoras e 
caixarias em geral. Executa 
refilamento de tábuas, vigas e 
compensados. Possui mesa de 
corte fixa com 750 x 740mm, 
guia lateral ajustável em até 
350 mm. De estrutura leve, a 
SCCC é prática e fácil de 
manusear.

Serra Circular para
Construção Civil

Motor: Monofásico, trifásico
ou sem motor - 3 a 5 - 2 polos
Altura máx. de corte: 110 mm
Largura máx. de corte: 350 mm
Ø máx. da serra: 350 mm
Dim. da mesa: 750 x 740 mm
Peso: 95 Kg

Informações
Técnicas

saiba
mais!
Dicas
Maksiwa

Inclinação da serra
em 45°

Guia de alumínio de
aperto rápido

Acionamento

Protetor de serra Saída para o
coletor de pó

Regulagem de
altura da serra

A SCCC é fechada 
visando a segurança do 
operador.

Segurança
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saiba
mais!
Dicas
Maksiwa

A SC.650.I possui rodinhas para 
movmntação, o que a torna 
portátil, ideal para o marceneiro 
transportar para onde desejar.

PortabilidadeSC.650.I
Serra Circular de
Bancada Portátil
110V ou 220V
A Serra Circular de Bancada 
SC.650.I foi projetada com 
rodízio e pernas retráteis, o que 
a torna em uma serra circular 
portátil, permitindo sua fácil 
movimentação e transporte até 
o local desejado para o uso.

Veja alguns diferenciais que a 
SC.650.I possui:

• Lâmina com sistema de 
inclinação de 0º a 45º,

• Regulagem de altura, 
cortando até 80 mm de altura 
em corte reto,

• Guia de aperto rápido e 
preciso

• Prolongador de mesa lateral e 
traseiro, aumentando em mais 
de 50% a área de trabalho,

• Guia a laser, que garante 
precisão e exatidão no 
momento do corte.

• Saco para coletar o pó para 
maior limpeza na área de 
trabalho, e

• Mesa deslizante para cortes 
em esquadro.

A SC.650.I realiza cortes inclináveis em chapas 
de MDF e similares.

Corte a 45°

Proteção
da serra

Mesa
extensora

Guia meia-lua

Inclinação da serra
em 45°

Guia a laser Rodinhas para
movimentação
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Motor: 110V ou 220V
Profundidade máx. de corte: 
90°: 80 mm – 45°: 55 mm
Ø máx. da serra: 254 mm
Dim. da mesa: 825 x 500 mm
Inclinação: 45°
Prolongador da mesa: Sim
Guia a laser:: Sim
Reservatório de pó: Sim
Potência: 1.500W
Velocidade: 5.000 RPM
Peso: 34 Kg

Informações
Técnicas



Serras Circulares

SCMA
Serra Circular
para Marcenaria
A serra circular de bancada 
SCMA é apropriada para 
construtoras, marcenarias e 
caixarias em geral. Executa 
refilamento de tábuas, vigas e 
compensados. Possui mesa de 
corte fixa com 950 x 800 mm; 
guia lateral ajustável em até 
620 mm. Difere da SCCC, 
principalmente por suas guias 
laterais, que são mais 
adequadas à marcenaria.

Motor: Monofásico, trifásico
ou sem motor - 3 a 5 CV - 2 polos
Altura máx de corte: 135 mm
Largura máx. de corte: 620 mm
Ø máx. da serra: 400 mm
Dim. da mesa: 950 x 800 mm
Peso: 130 kg

Informações
Técnicas
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SCA
SCMAR

As serras SCA e SCMAR são 
apropriadas para serviços 
pesados em fábricas de 
carrocerias, serrarias, 
madeireiras, construtoras, 
marcenarias e caixarias
em geral.

Serra Circular
Alinhadeira e para
Marcenaria

Motor: Trifásico ou sem motor
5 a 15 CV - 2 polos
Ø do eixo: 30 mm
Roletes na entrada e saída:
SCA: Sim - SCMAR: Não 
Altura máx. de corte: 135 mm
Largura máx. de corte: 620 mm
Ø máx. da serra: 400 mm
Dim. da mesa: 1.000 x 800 mm
Peso: 180 Kg

Informações
Técnicas

A SCMA é de estrutura 
razoavelmente reforçada, 
prática e fácil de 
manusear. 

Fácil manuseio

A SCA  e SCMAR diferem 
apenas pelos roletes de 
entrada e saída existentes 
somente na SCA

Roletes de entrada e saída

Regulagem de
altura

Serra principal Regulagem da
largura do corte

Rolete da SCA Regulagem da
largura do corte

Regulagem da
altura da serra



A estrutura da DPI é 
reforçada, podendo 
suportar motor com até 3 
CV de potência.

Estrutura reforçadaDPI

A serra circular destopadeira 
DPI é adequada para destopar 
grandes peças em madeira 
maciça, tábuas, ripas, ripões, 
assoalhos, forros e pranchas de 
até 100mm de altura. Possui 
mesa de corte fixa com 680 x 
500 mm, guia lateral ajustável 
em até 300 mm.

Serra Circular
Destopadeira com
Pêndulo Inferior

Motor: Monofásico, trifásico,
ou sem Motor - 3 CV - 2 polos
Altura máx. de corte: 100 mm
Largura máx. de corte: 300 mm
Ø máx. da serra: 350 mm
Dim. da mesa: 680 x 500 mm
Peso: 115 Kg

Informações
Técnicas

Pêndulo manual Guia lateral da mesa Detalhe da DPI

Informações:

Altura máxima de corte:

Ø máximo da serra:

Peso:

Guia laser:

Portabilidade:

Serviços leves:

Serviços pesados:

Inclinação em 45°

Reservatório de pó:

SC.650.I

Escolhendo a Serra
Circular de Bancada ideal
Abaixo veja uma tabela comparativa entre as Serras Circulares da Maksiwa.
Temos o equipamento perfeito para atender a sua necessidade.

80 mm

34 Kg

254 mm

SC.600.I

80 mm

22 Kg

254 mm

SCCC

110 mm

95 Kg

350 mm

SCA

135 mm

180 Kg

400 mm

SCMAR

135 mm

180 Kg

400 mm

SCMA

135 mm

130 Kg

400 mm

DPI

100 mm

115 Kg

350 mm
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Serras Circulares de Esquadria

MK.100.I

A Serra de Esquadria MK.100.I 
foi projetada para trabalhar 
com lâminas de 210 mm (8”) 
podendo cortar madeira, 
acrílico e alumínio. Possui 
motor de alta potência de 
1200W e empunhadura na 
horizontal, o que oferece maior 
comodidade e controle ao 
usuário.

Serra Circular de
Esquadria de 210 mm

Motor: 110V ou 220V
Profund. máx de corte: 120 mm
Ø máx. da serra: 210 mm
Inclinação da serra: 45° esquerda
Inclinação da mesa: 
45° esquerda e direita
Potência: 1.200W
Velocidade: 4.500 RPM
Peso: 7 Kg

Informações
Técnicas

MK.200.I

A Serra de Esquadria MK.200.I 
MAKSIWA foi projetada para 
trabalhar com lâminas de 254 
mm (10”). A inclinação da serra 
vai de 0° a 45°. Sua mesa possui 
9 posições de corte 
pré-determinadas auxiliando o 
operador a ter cortes mais 
rápidos e precisos.

Serra Circular de
Esquadria de 250 mm

Motor: 110V ou 220V
Profund. máx de corte: 120 mm
Ø máx. da serra: 250 mm
Inclinação da serra: 45° esquerda
Inclinação da mesa: 
45° esquerda e direita
Potência: 1.800W
Guia a laser: Sim
Velocidade: 4.500 RPM
Peso: 18 Kg

Informações
Técnicas

A MK.100.I possui uma 
empunhadura que proporciona 
segurança e versatilidade na 
utilização da máquina.

Empunhadura ergonômica

Diâmetro da serra
de 8 polegadas

saiba
mais!
Dicas
Maksiwa

Inclinação da mesa Inclinação da serra Prolongador da mesa

Guia a laser

A MK.200.I possui guia a laser o que 
auxilia o marceneiro a ter mais 
precisão e qualidade nos cortes. 

Diâmetro da serra
de 10 polegadas

Inclinação da mesa Inclinação da serra Empunhadura
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MK.300.I

Além de todas as funções da 
MK.100.I e da MK.200.I a Serra 
de Esquadria MK.300.I foi 
projetada para trabalhar com 
lâminas de 254 mm (10”). A sua 
tecnologia a laser proporciona 
cortes com alta precisão de 0° 
até 45°.

Serra Circular de 
Esquadria de 250 mm

Motor: 110V ou 220V
Profund. máx de corte: 305 mm
Ø máx. da serra: 250 mm
Inclinação da serra: 45° esquerda
Inclinação da mesa: 
45° esquerda e direita
Potência: 2.000W
Guia a laser: Sim
Guia telescópica: Sim
Velocidade: 4.500 RPM
Peso: 21 Kg

Informações
Técnicas

A MK.300.I possui guia a laser o 
que auxilia o marceneiro a ter mais 
precisão e qualidade nos cortes. 

Guia a laser

Diâmetro da serra
de 10 polegadas

Dupla guia
telescópica

Inclinação da mesa Saco para o
coletor de pó

Empunhadura

MK.400.I

A Serra de Esquadria MK.400.I 
é a mais completa do mercado. 
Realiza todas as funções dos 
modelos anteriores e tem 
como diferencial a inclinação 
da serra tanto para a esquerda, 
quanto para a direita.

Serra Circular de
Esquadria de 300 mm

Motor: 110V ou 220V
Profund. máx de corte: 340 mm
Ø máx. da serra: 300 mm
Inclinação da serra:
45° esquerda e direita
Inclinação da mesa: 
45° esquerda e direita
Potência: 2.000W
Guia a laser: Sim
Guia telescópica: Sim
Velocidade: 3.850 RPM
Peso: 32 Kg

Informações
Técnicas

A MK.400.I possui dupla guia a 
laser que auxilia o marceneiro 
na precisão dos
seus cortes.

Dupla guia a laser saiba
mais!
Dicas
Maksiwa

Dupla guia
telescópica

Diâmetro da serra
de 12 polegadas

Inclinação da mesa Prolongador da mesa Dupla guia a laser
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Serras Fita

A base da SF.250.C é 
desmontável podendo 
ser fixada em outra 
estrutura

Base desmontávelSF.250.C

A serra fita SF.250.C é ideal para 
executar cortes curvos e retos 
em materiais como: 
compensados, MDF, madeira 
maciça, plásticos, acrílicos, 
entre outros. A SF.250.C  possui 
mesa inclinável de 0° a 45°. A 
SF.250.C é a combinação 
perfeita de economia, arte e 
qualidade!

Serra Fita com
Mesa Inclinável

Motor: Monofásico - ½ CV - 4 polos
Altura máx. de corte: 120 mm
Dim. da mesa: 340 x 340 mm
Ø do volante: 250 mm
Passagem até a coluna: 245 mm
Inclinação da mesa: 45°
Comprimento da fita: 1.790 mm
Peso: 33 Kg

Informações
Técnicas

saiba
mais!
Dicas
Maksiwa

Inclinação da mesa Rolamentos-guia
da fita

Guia meia-lua
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SF.400.C

A SF.400.C executa cortes 
curvos e retos em materiais 
como: compensados, MDF, 
madeira maciça, plásticos, 
acrílicos, entre outros. Possui 
mesa inclinável de 0° a 45°, o 
que permite trabalhos em 
cantos inclinados. A SF.400.C é 
a opção perfeita para o 
profissional que exige 
qualidade!

Serra Fita com
Mesa Inclinável

Motor: Monofásico ou trifásico
2 CV - 4 polos
Altura máx. de corte: 250 mm
Dim. da mesa: 540 x 490 mm
Ø do volante: 400 mm
Passagem até a coluna: 375 mm
Inclinação da mesa: 45°
Comprimento da fita: 3.370 mm
Peso: 185 Kg

Informações
Técnicas

Alta qualidade

A serra fita SF.400.C foi desenvolvida 
com alto padrão de qualidade para 
atender marcenarias de pequeno a 
médio porte. 

Inclinação da mesa Volante da
SF.400.C

Motor da SF.400.C



A SF.600.C foi projetada 
para atender marcenarias 
de médio a grande porte.

Grandes marcenariasSF.600.C

Sofisticados acessórios 
compõem a serra fita SF.600.C. 
Suas principais operações são 
cortes curvos e retos. Trabalha 
os seguintes materiais: 
compensados, MDF, madeira 
maciça, plásticos, acrílicos, 
entre outros. Possui mesa com 
500 x 600 mm e estrutura 
reforçada.

Serra Fita com
Mesa Inclinável

Motor: Monofásico ou trifásico
4 CV - 4 polos
Altura máx. de corte: 310 mm
Dim. da mesa: 500 x 600 mm
Ø do volante: 600 mm
Passagem até a coluna: 460 mm
Inclinação da mesa: 45°
Comprimento da fita: 4.080 mm
Peso: 330 Kg

Informações
Técnicas

Inclinação da mesa Volante do esticador
da fita

Detalhe da serra fita

Possui mesa ampla com 450 x 
550 mm, estrutura reforçada e 
motor de até 2 CV de potência. 

Mesa ampla de trabalhoSF.40

A serra fita SF.40 executa cortes 
curvos e retos em materiais 
como: compensados, MDF, 
madeira maciça, plásticos, 
acrílicos, entre outros.  Para os 
cortes retos pode-se utilizar a 
guia lateral com ajuste de até 
390 mm.

Serra Fita com
Mesa Reta

Motor: Monofásico ou trifásico
ou sem motor - 1.5 a 2 CV - 4 polos
Altura máx. de corte: 350 mm
Dim. da mesa: 450 x 550 mm
Ø do volante: 400 mm
Passagem até a coluna: 390 mm
Comprimento da fita: 3.450 mm
Peso: 100 Kg

Informações
Técnicas
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Regulagem da largura
de corte

Rolamentos-guia
da fita

Motor de ½ a 2 CV



Serras Fita

SF.60
SF.60.MI

Os modelos SF.60 e SF.60.MI 
executam cortes curvos e retos 
em compensados, MDF, 
madeira maciça, plásticos, 
acrílicos, entre outros. Possuem  
estrutura reforçada adequadas 
para marcenarias de médio a 
grande porte.

Serra Fita Reta ou
com Mesa Inclinável

Motor: Monofásico, trifásico
ou sem motor - 2 a 3 CV - 4 polos
Altura máx. de corte: 400 mm
Dim. da mesa: 550 x 750 mm
Ø do volante: 600 mm
Passagem até a coluna: 590 mm
Inclinação da mesa: 45° (SF.60.MI)
Comprimento da fita: 4.320 mm
Peso: 135 Kg

Informações
Técnicas

A SF.60 e a SF.60.MI diferem-se 
somente pela mesa inclinável 
existente somente no modelo 
SF.60.MI

Principal diferença entre os modelos

Gaveta de ajuste
do volante

Guia para o corte Rolamentos-guia
da fita
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Escolhendo a
Serra Fita ideal

Informações:

Ø do volante:

Altura máxima de corte:

Passagem até a coluna:

Dimensões da mesa (mm):

Comprimento da fita:

Peso:

Inclinação da mesa 45°:

SF.250.C

Veja uma tabela comparativa entre as Serras Fitas da Maksiwa.
Temos o equipamento perfeito para atender a sua necessidade.

SF.400.C

1.790 mm

33 Kg

250 mm

340 x 340

245 mm

120 mm

3.370 mm

100 Kg

400 mm

450 x 550

390 mm

350 mm

4.080 mm

330 Kg

600 mm

500 x 600

460 mm

310 mm

3.450 mm

100 Kg

400 mm

450 x 550

390 mm

350 mm

4.320 mm

135 Kg

600 mm

550 x 750

590 mm

400 mm

4.320 mm

135 Kg

600 mm

550 x 750

590 mm

400 mm

SF.600.C SF.40 SF.60 SF.60.MI



LIS
LIEC
Lixadeira
de Fita Profissional

3 passos para refilamento de bordas

TU.600.BD

A TU.600.BD possui alta 
rotação de trabalho, de
13.200 RPM, o que permite 
refilar peças recém saídas de 
Coladeiras de Borda.

Uma máquina refiladora 
existente no mercado, pode 
custar até 8 vezes mais que a 
TU.600.BD, para fazer o mesmo 
trabalho.

Para rebaixar e perfilar 
molduras, a TU.600.BD, possui 
além do eixo para fresa 
convencional de Ø ½” (12,7mm), 
um jogo de pinças para 
adaptação de fresas manuais, 
ideais para o artesanato.

A agilidade e versatilidade para 
realizar múltiplas funções em 
apenas uma máquina, com a 
garantia de qualidade Maksiwa, 
você só encontra na TU.600.BD. 

Tupia Refiladora
de Borda

Ideal para artesanato

Com a fresa adequada a 
TU.600.BD rebaixa e 
perfila molduras 
perfeitamente. 

Tupias

saiba
mais!
Dicas
Maksiwa

A TU.600.BD é uma tupia de alta rotação ideal 
para marceneiro profissional. 

Alta rotação

A mesa da TU.600.BD é feita em ferro fundido o 
que proporciona mais estabilidade à máquina.

Estrutura reforçada

Motor: Monofásico - 1 CV - 2 polos
Ø do eixo: 12,7 mm
Dim. da mesa: 610 x 480 mm
Curso vertical da mesa: 22,5 mm
Estrutura da mesa: Ferro fundido
Velocidade: 13.200 RPM
Peso: 95 Kg

Informações
Técnicas

Proteção do eixo
porta-fresas

Pinças para
fresa manual

Detalhe da mesa

Primeiro passo Segundo passo Terceiro passo
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Tupias

Segurança

Para alimentação manual de peças, 
possui proteção da fresa de corte o 
que aumenta a segurança do 
operador.

TUJ.600
TU.800

A TUJ.600 é uma máquina de 
pequeno porte que executa 
operações de rebaixo e perfis para 
molduras em peças retas ou curvas. 
Na tupia TU.800 é possível realizar 
as mesmas operações do modelo 
Júnior, porém sua estrutura é mais 
reforçada, podendo trabalhar com 
peças maiores.

Tupia Júnior
600 e 800 mm

Motor: Monofásico, trifásico
ou sem motor - 2 a 3 CV - 2 polos
Ø do eixo: 30 mm
Dim. da mesa: TUJ: 600 x 700 mm
TU.800: 700 x 800 mm
Curso vertical da mesa: 110 mm
Estrutura da mesa: Chapa reforçada
Velocidade: 5.300 RPM
Peso: TUJ: 100 Kg - TU.800: 125 Kg

Informações
Técnicas

Proteção do eixo
porta-fresas

Travamento da
proteção do eixo

Regulagem de altura
do eixo

A mesa de trabalho da 
TU.700.FF é em ferro fundido, 
o que torna a máquina mais 
robusta e estável para 
garantir acabamentos mais 
precisos.

Mesa em ferro fundidoTU.700.FF

A TU.700.FF realiza as mesmas 
operações dos modelos 
anteriores, e proporciona o 
acabamento perfeito em seus 
projetos. A TU.700.FF é a 
máquina ideal para serviços 
pesados.

Tupia de Ferro
Fundido 700 mm 

Motor: Monofásico, trifásico
ou sem motor - 2 a 3 CV - 2 polos
Ø do eixo: 30 mm
Dim. da mesa: 700 x 700 mm
Curso vertical da mesa: 110 mm
Estrutura da mesa: Ferro fundido
Velocidade: 5.300 RPM
Peso: 170 Kg

Informações
Técnicas

Regulagem de altura
do eixo

Proteção do eixo
porta-fresas

Detalhe da mesa
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saiba
mais!
Dicas
Maksiwa

A TU.700.MM pode ser 
alimentada de forma 
manual ou automáica.

AlimentaçãoTU.700.MM

A TU.700.MM possui mesa de 
trabalho em ferro fundido, o 
que torna a máquina mais 
robusta e estável para garantir 
acabamentos mais precisos. 
Possui como diferencial, mesa 
móvel frontal para respigar. 
Este acessório permite realizar 
pequenas operações em cantos 
de portas, caixilhos de janelas, 
entre outros.

Tupia com Mesa
Móvel 700 mm

Motor: Monofásico ou trifásico
3 CV - 2 polos
Ø do eixo: 30 mm
Dim. da mesa móvel: 500 x 320 mm
Dim. da mesa: 700 x 555 mm
Curso vertical da mesa: 90 mm
Estrutura da mesa: Ferro fundido
Velocidade: 8.900 RPM
Peso: 200 Kg

Informações
Técnicas

Proteção do eixo
porta-fresas

Regulagem de altura
do eixo

Mesa móvel

Regulagem de altura
do eixo

Proteção do eixo
porta-fresas

Detalhe da mesa

 A TUE.900, é adequada para 
indústria moveleira, 
madeireiras, ou seja, para 
peças de grande porte.

Grande porteTUE.900

A TUE.900 realiza as mesmas 
operações dos modelos 
anteriores, sendo sua mesa de 
trabalho em ferro fundido, o 
que torna a máquina mais 
robusta e estável para garantir 
acabamentos mais precisos. 
Sua mesa é de 900 mm a 
maior da categoria.

Tupia de Ferro
Fundido 900 mm

Motor: Trifásico ou sem motor
5 CV - 2 polos
Ø do eixo: 30 mm
Dim. da mesa: 900 x 700 mm
Curso vertical da mesa: 110 mm
Estrutura da mesa: Ferro fundido
Velocidade: 8.000 RPM
Peso: 280 Kg

Informações
Técnicas
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Maksiwa Ind. e Com. de Máquinas Ltda.Desde 1983

maksiwa.com

/maksiwa

Contato

vendas@maksiwa.com.br

+ 55 (41) 3621-3218

Rua Nelson Argenta, 436 Roça Grande, 
Colombo-PR, Brasil
CEP: 83.402-220


