
MÁQUINAS &
EQUIPAMENTOS



TECNOLOGIA
DE PONTA
Nossa engenharia elabora e analisa
os equipamentos, passando pela
prototipagem até a aprovação final.

A constante inovação, a alta tecnologia e as eficientes 
soluções que a Maksiwa apresentam ao mercado, 
fazem de seus equipamentos uma referência nos 
setores onde atua.

Um de nossos equipamentos irá completar a sua 
marcenaria, agregando assim mais valor ao seu móvel.

APAIXONADOS
POR MARCENARIA

SEMPRE
CONECTADOS
Acesse nossas redes sociais e nosso
website para ficar por dentro de tudo
o que acontece na Maksiwa.

www.maksiwa.com

LOGÍSTICA
INTEGRADA
Seu equipamento é
entregue no prazo e nas
condições desejadas.

PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL
Temos uma reserva verde com
mais de 160 mil m² a fim de melhorar
a saúde de nossa comunidade.

FEIRAS
PELO MUNDO
Participamos das maiores feiras
de máquinas para marcenaria
no mundo.

PRONTO
ATENDIMENTO
Equipe especializada para
atendê-lo na hora que precisar.

PADRÃO DE
QUALIDADE
As máquinas Maksiwa são projetadas,
construídas e testadas em elevados
padrões de qualidade. 

PÓS VENDA
E ASSISTÊNCIA
Oferecemos todo o suporte para você
utilizar nossos equipamentos da
melhor forma possível.



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
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Acessór ios

5 Motivos para usar
Equipamentos de Proteção:

Luva de Segurança Profissional

A Luva de Segurança LSM MAKSIWA oferece proteção 
para as mãos contra impacto, baixas temperaturas e 
partículas que podem causar algum dano corporal. A 
LSM MAKSIWA foi projetada com tecidos e cortes que         
fornecem conforto e flexibil idade, 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. Disponível nos tamanhos          
M, G e GG.

Os Óculos de Segurança OSM MAKSIWA 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 
l ivres de distorção, os Óculos de Segurança OSM 
MAKSIWA oferecem segurança, resistência e conforto, 
evitando a fadiga ao longo do uso.

1 -  Melhor  aderência  ao manusear  peças

2 -  Segurança pessoal

3  -  Mais  confor to  e  flexibi l idade

4 -  Evi ta  a fastamento por  lesões

5 -  Reduz  contato  com produtos  químicos

LSM

Óculos de Segurança
OSM

Veja esse equipamento em operação

Produto
importado

Alta  resis tência  e  proteção

A LSM e o OSM são indispensáveis 
para o marceneiro que prioriza a sua 
segurança e de seus funcionários.
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Cintura Quadril

Medidas e Tamanhos 

Medidas aproximadas da jaqueta; Podem existir pequenas
variações em cada tamanho e peça;

A Jaqueta Black Maksiwa foi pensada para agregar 
esti lo e praticidade. Com material semi-impermeável, 
possui caimento correto para diferentes tipos de 
pessoas, além de ser unissex. O corte folgado, 
inspirado em jaquetas de motociclistas, funciona 
como uma camada extra, com visual clean
e moderno.

Para sua conveniência, possui bolsos laterais e   
internos.

Confira tamanhos e medidas.

Jaqueta Black Maksiwa
Diversos Tamanhos

Acessór ios

Marcenaria  com Est i lo

A Jaqueta Black Maksiwa 
possui desenho moderno e 
confortável, podendo ser 

usado por homens e mulheres, 
com caimento que se ajusta 
aos mais diferentes tipos de 

pessoa.
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Acessór ios

O Pegador de Chapas PC-50 é usado em transporte de 
chapas de uso geral na marcenaria, como MDF e MDP, 
por exemplo. Este acessório possui grande amplitude 
para atender cada necessidade corretamente, bem 
como a trava com roldanas para evitar que a chapa 
escorregue, oferecendo maior segurança na            
movimentação. O PC-50 é muito úti l ,  pois trava firme o 
material e dá uma posição confortável e segura. Este 
acessório não deve exceder a carga de trabalho.

O Pegador de Chapas PC.50 é designado para       
transporte e locomoção de peças PLANAS, SECAS e 
LIMPAS de diferentes materiais, como por exemplo:

• Madeira maciça
• MDF
• Compensados
• Plásticos
• Acríl icos
• Vidro

Pegador  de Chapas
PC.50

Capacidade de Carga

Espessura da Chapa Suportada

Diâmetro das Roldanas

Dimensões do Produto

Peso

Dimensões da Embalagem

50 Kg

3 a 40 mm

40 mm

C.:  240 x L. :  110 x A. :  170 mm

1,3 Kg

C. :  240 x L. :  110 x A. :  170 mm

Produto
nacional

Veja esse equipamento em operação
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Afiadores

O Afiador de Faca AF.650 MAKSIWA 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. Ganhe tempo ao afiar 
você mesmo as facas de desempenadeiras plainas 
desengrossadeiras uti l izadas em sua marcenaria.

Afiador  de Facas
AF.650

Motor

Dimensões 

Comprimento da Faca 

Diâmetro do Rebolo

Velocidade

Incl inação da Faca

Peso

Dimensões Embalagem

Monofásico 1/3 CV -  4 Polos

C. :  650 x L. :  330 x A. :  360 mm

650 mm

150 mm

1.440 RPM

-15° até +90°

38 Kg

2 Volumes -  C. :  53 x L. :  36 x A. :  40 cm

C.:  67 x L. :  12 x A. :  9  cm

Ganhe tempo com o AF.650

Com o rebolo da AF.650 você pode afiar 
as facas de desempenadeiras e plainas 
desengrossadeiras utilizadas em sua 
marcenaria.

Produto
importado

Veja esse equipamento em operação
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Consulte revendedor para veri�car
a disponibilidade.



Afiadores

O Afiador de Serras AS.700 possui base e 
barramento em estrutura reforçada, o que o 
torna rígido e estável. A morsa é do tipo rosca 
e o rebolo acompanha o equipamento.

Afiador  de Serras
AS.700

Motor

Dimensões 

Diâmetro da Serra 

Diâmetro do Rebolo

Velocidade

Peso

Dimensões Embalagem

Monofásico 1/3 CV -  4 Polos

C. :  770 x L. :  730 x A. :  300 mm

80 a 700 mm

125 mm

2.850 RPM

35 Kg

C. :  43 x L. :  43 x A. :  30 cm

Afia serras de até 700 mm

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

Veja esse equipamento em operação

Produto
importado
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Disponível também na cor vermelha.
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a disponibilidade.



Velocidade

A velocidade do AV/3 
Maksiwa possue 
controle, indo de 4 a 
22 m/min.

Motorização

O AV/3 Maksiwa possue 
motor de 1 CV de potência, 
na opção trifásica.

Roletes

Possue 3 roletes que 
empurram a peça a 
ser trabalhada.

Estrutura

O Alimentador de Avanço AV/3 
MAKSIWA possui base e barramento 
em estrutura reforçada, o que o torna 
rígido e estável.

Alimentador  de Avanço
Alimentador  de Avanço recomendado p/  Tupias  e
Desempenadeiras  Estacionár ias  -  AV/3  

O Alimentador de Avanço AV/3 MAKSIWA 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. Possui 3 rolos 
de movimentação e 4 velocidades ajustáveis de 
acordo com sua necessidade.

O AV/3 é destinado para uso em Tupias e 
Desempenadeiras Estacionárias. Verifique junto a 
fábrica eventuais dúvidas sobre os itens compatíveis.

Motor Tri fásico

Potência

Movimento Vert ical

Movimento Horizontal

Altura Máxima da Peça

Velocidade de Avanço

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

1 CV -  2 Polos

735 W

250 mm

450 mm

235 mm

4 -  8 -  11 -  22 m/min

1 Volume -  C. :  56 /  L. :  56 /  A. :  27 cm

C.:  620 /  L. :  350 /  A. :  440 mm

60 kg

Produto
importado
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Motorização

O AV/3 Maksiwa possue 
motor de 1 CV de potência, 
na opção Monofásica - 220 V

Estrutura

O Alimentador de 
Avanço AV/3.E 
MAKSIWA possui base e 
barramento em estrutura 
reforçada, o que o torna 
rígido e estável.

Altura e Velocidade

Fácil regulagem de altura 
através do sistema do tipo fuso 
(-30 até +90 mm). Possui 
controle de velocidade linear 
até 20 m/min.

Alimentador  de Avanço
Alimentador  de Avanço recomendado p/
Coladeira  de Borda -  AV/3.E  

O Alimentador de Avanço AV/3.E serve para dar 
velocidade de avanço constante aos painéis,
garantindo estabil idade e uma perfeita execução do 
trabalho. Possui 3 rodas para pressionar e empurrar 
o material auxil iando para um melhor acabamento. 
Na chave de acionamento é possível fazer a inversão 
da rotação das rodas, invertendo o sentido de avanço 
da peça.

O Alimentador de Avanço AV/3.E garante leveza na 
operação, economia e versati l idade em
único equipamento.

Motor

Potência

Curso Vert ical

Movimento Horizontal

Altura Máxima da Peça

Velocidade de Avanço

Diâmetro das Rodas

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

Monofásico -  220 V

775 W

120 mm (-30 até 90 mm)

640 mm

90 mm

0 -  20 m/min

90 mm

1 Volume -  C. :  92 /  L. :  25 /  A. :  34 cm

C.:  1.020 /  L. :  250 /  A. :  590 mm

32 kg

Instalação

Com o AV/3.E é possível realizar operações de 
colagem de borda em peças maiores sozinho. É 
ideal para passar peças de grande porte. Alguns 
modelos de coladeiras de bordas Maksiwa já 
vêm preparadas para receber este equipamento, 
como a Coladeira de Borda CBC.MR da foto.

Consulte os modelos disponíveis.

Veja esse equipamento em operação

Produto
nacional
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Acabamento e Estrutura

A CBC.Flex possui acabamento 
arrojado e com estrutura forte, 
oferencendo segurança e 
resistencência necessárias para o 
perfeito funcionamento do 
equipamento.

Possibilidades

Suportando fitas de 0,3 a 1,00 mm de 
espessura e de até 48 mm de largura, 
a CBC.Flex uma grande quantidade de 
possibilidades de trabalho e projetos.

Fácil Utilização

A CBC.Flex é de fácil utilização, 
manuseio e ajustes, além de possuir 
empunhaduras emborrachadas, 
pista deslizante e ser de leve 
transporte.

Coladeiras  de Borda
Coladeira  de Borda Manual  F lex  e  Acessór ios
CBC.F lex  -  FF.500 (Opc iona l )

Opcional que aumenta a versatilidade

A Base Flex FF.500 acompanha acessórios sendo eles: Destopo Manual; 
Guia de Entrada; Pinos de Apoio; Pés Retráteis, Fixadores de Bancada e 
Grampo Fixador Vertical (GF.60).

Com os Acessórios de Fixação a CBC FLEX transforma-se em uma 
Coladeira Estacionária, colando fitas em peças retas e curvas.

Veja esse equipamento
em operação

A Coladeira de Bordas Manual CBC FLEX é perfeita 
para colagens com fitas de bordas em peças curvas. 
Esta Coladeira realiza a colagem em peças curvas 
concavas e convexas.

Ela trabalha com fitas de 0,3 mm até 1 mm. Este     
equipamento é portáti l  e pesa apenas 9,700 kg,          
evitando a fadiga do operador e possibil itando longos 
períodos de trabalho.

A cola recomendada é a Hot-melt de baixa             
temperatura. Possui painel digital e velocidade de 
avanço o que permite o operador escolher a           
velocidade que deseja para a realização dos seus 
trabalhos.

A CBC FLEX é perfeita para o marceneiro que precisa 
de agil idade e versati l idade em sua produção diária.

Produto
nacional

Motor

Cola 

Temp. da Colagem

Espessura da Fi ta

Largura Máx. da Fi ta

Comprimento da Mesa

Velocidade de Avanço

Dimensões Embalagem

Dimensões do Produto

Altura de Aperto

Peso

Monofásico

Granulada Hot-Melt

130º  a  150ºC

0,3 -  1,00 mm

48 mm

-

0 a 5,9 m/min

C. :  29,5 x L. :  27,5 x A. :  37,5 cm

290 x 351 x 345 mm

-

9,7 kg

-

-

-

-

-

500 mm

-

C. :  51,7 x L. :  45 x A. :  13 cm

700 x 530 x 345 mm

-

8,6 kg

-

-

-

-

-

-

-

Acompanha FF.50

50 x 100 x 150 mm

0 a 60 mm

0,8 kg

CBC.Flex FF.500 GF.60
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Veja esse equipamento
em operação

A Coladeira de Borda SMART é ideal para o
marceneiro que necessita economizar espaço em sua 
marcenaria. De estrutura compacta, a CBC SMART 
possui coleiro móvel, destopo manual e painel digital.

A CBC SMART ainda possui um suporte para guardar a 
bandeja da fita

Coladeiras  de Borda
Coladeira  de Borda Smart
CBC.S

Motor

Cola 

Temperatura da Colagem

Espessura da Fi ta

Largura Máxima da Fi ta

Tensão

Velocidade de Avanço

Dimensões Embalagem

Dimensões do Produto

Potência

Peso

Monofásico

Granulada Hot-Melt

130º  a  180ºC

0,3 -  2,00 mm

60 mm

220 V

5,5 m/min

C. :  70 x L. :  50 x A. :  41 cm

790 x 650 x 406 mm

1.500 W

43 kg
Produto
nacional

Coleiro Móvel

A Coladeira de Borda CBC.S Maksiwa possui coleiro móvel, o 
que facilita a colagem em peças com pequenas imperfeições.

Bandeja de Fita

Sua bandeja de entrada é regulável e possibilita 
ajustes finos para melhor colagem de fitas.

Reservatório

Seu reservatório de Cola granulada Hot-Melt foi desenvolvido para 
até 600g, aumentando o tempo de uso e economizando cola.
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Veja esse equipamento
em operação

Fácil transporte

Devido a seu tamanho e pesos reduzidos, a 
Coladeira de Borda CBC.E pode ser transporta-
da facilmente, abrindo mais possibilidades de 
uso para o marceneiro.

Reservatório

Seu reservatório de Cola granulada 
Hot-Melt foi desenvolvido para até 
600g, aumentando o tempo de uso 
e economizando cola.

Coleiro Móvel

A Coladeira de Borda CBC.E Maksiwa 
possui coleiro móvel, o que facilita a 
colagem em peças com pequenas 
imperfeições.

Bandeja de Fita

Sua bandeja de entrada é regulável e 
possibilita ajustes finos para melhor 
colagem de fitas.

Coladeiras  de Borda
Coladeira  de Borda Eco
CBC.E

A Coladeira de Borda Portáti l  CBC.E é ideal para o 
profissional que quer praticidade, agil idade e       
economia em sua produção diária. Além de colar fitas 
de borda de materiais como PVC, ABS, papel e 
madeira que não possuam cola, a CBC.E tem pés 
retráteis que proporcionam a portabil idade da       
máquina.

A CBC.E pesa apenas 52 kg o que permite que o 
marceneiro transporte para qualquer lugar.

Motor

Cola 

Temperatura da Colagem

Espessura da Fi ta

Largura Máxima da Fi ta

Tensão

Velocidade de Avanço

Dimensões Embalagem

Dimensões do Produto

Potência

Peso

Monofásico

Granulada Hot-Melt

170º  a  180ºC

0,3 -  2,00 mm

80 mm

220 V

5,5 m/min

C. :  82 x L. :  55 x A. :  51 cm

1.187 x 783 x 1.054 mm

1.500 W

52 kg

Produto
nacional
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Coladeiras  de Borda
Coladeira  de Borda com Mesa Roletada
CBC.ER

A Coladeira de Borda Portáti l  com Mesa Roletada 
CBC.ER é ideal para o profissional que quer           
praticidade, agil idade e economia em sua produção 
diária. Possui um destopador manual para o corte das 
fitas rente à borda da madeira, dispensando o sistema 
pneumático.

Motor

Cola 

Temperatura da Colagem

Espessura da Fi ta

Largura Máxima da Fi ta

Tensão

Velocidade de Avanço

Dimensões Embalagem

Dimensões do Produto

Dimensões do Produto sem os pés

Peso

Monofásico

Granulada Hot-Melt

130º  a  180ºC

0,3 -  2,00 mm

80 mm

220 V

5,5 m/min

C. :  82 x L. :  55 x A. :  51 cm

1.187 x 783 x 1.054 mm

1.187 x 783 x 410 mm

65 kg

Economia de Espaço

A CBC.ER tem pés retráteis e 
removíveis, que proporcionam a 
portabilidade da máquinas e a 
economia de espaço.
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Coladeiras  de Borda
Coladeira  de Borda com Mesa Roletada
CBC.MR

A Coladeira de Bordas com Mesa Roletada CBC.MR 
MAKSIWA possui coleiro móvel e cola fitas de borda de 
materiais, como PVC, ABS, papel e madeira que não 
possuam cola, com o l imite de largura de até 80 mm, e 
somente em peças retas. Atenção: caso necessite colar 
outros materiais, entre em contato com a fábrica. 
Possui um destopador manual para o corte das fitas 
rente à borda da madeira, dispensando, assim, o 
sistema pneumático. Possui controlador digital de 
temperatura. Outros grandes diferenciais são suas 
mesas roletadas. Além de proporcionar uma área de 
trabalho 2,5 vezes maior, os roletes garantem uma 
melhor operação, evitando a fadiga do operador.

Motor

Cola 

Temperatura da Colagem

Espessura da Fi ta

Largura Máxima da Fi ta

Tensão

Velocidade de Avanço

Dimensões Embalagem

Dimensões do Produto

Dimensões da Mesa

Peso

Monofásico

Granulada Hot-Melt

130º  a  180ºC

0,3 -  2,00 mm

80 mm

220 V

0 a 8 m/min

C. :  105 x L. :  70 x A. :  118 cm

2.583 x 904 x 1.064 mm

2.583 x 400 mm

110 kg

Maior área de trabalho

Além de proporcionar uma área de 
trabalho 3 vezes maior, os roletes 
garantem uma melhor operação, 
evitando a fadiga do operador.

Pista Roletada

A pista roletada auxilia em peças 
maiores e mais pesadas, 
oferecendo um deslize suave e livre 
de possíveis solavancos.

Coleiro Móvel

A Coladeira de Borda CBC.MR 
Maksiwa possui coleiro móvel, o que 
facilita a colagem em peças com 
pequenas imperfeições.

Veja esse equipamento
em operação
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Dois tipos de cola

Você pode usar dois tipos diferentes de cola na 
Coladeira de Borda com 2 Coleiros CBC/2.MR 

Maksiwa, como cola branca e cola transparente.

Coladeiras  de Borda
Coladeira  de Borda com Mesa Roletada e  2  Colei ros
CBC/2.MR

Motor

Cola 

Temperatura da Cola

Espessura da Fi ta

Altura Máxima da Fi ta

Largura Mínima da Peça

Velocidade de Avanço

Dimensões Embalagem

Dimensões do Produto

Dimensões da Mesa

Peso

Monofásico

Granulada Hot-Melt

170º  a  180ºC

0,3 -  2,00 mm

80 mm

70 mm

0 a 8 m/min

C. :  105 x L. :  70 x A. :  118 cm

2.583 x 904 x 1.064 mm

2.583 x 400 mm

150 kg

A Coladeira de Bordas com 2 Coleiros e Mesas Roletadas 
CBC/2.MR MAKSIWA possui 2 coleiros móveis              
intercambiáveis e cola os materiais de fitas de borda mais 
uti l izados, como PVC, ABS, papel e madeira que não 
possuam cola, com o l imite de altura de até 80 mm, e 
somente em peças retas. Atenção: caso necessite colar 
outros materiais, entre em contato com a fábrica.

Possui controlador digital de temperatura. O sistema de 
duplo coleiro é acionado por sensores, ou seja, a máquina 
irá detectar automaticamente o coleiro que estiver em 
posição de trabalho, fazendo o seu aquecimento.

Destopo

Possui um destopador manual para o corte das fitas 
rente à borda da madeira, dispensando, assim, o 
sistema pneumático. os roletes garantem uma 
melhor operação, evitando a fadiga do operador.

Mesa de Trabalho

Outros grandes diferenciais são suas mesas 
roletadas. Além de proporcionar uma área de 
trabalho 2,5 vezes maior, os roletes garantem 
uma melhor operação, evitando a fadiga do 
operador.

Veja esse equipamento
em operação
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Tabela Comparat iva  Coladeiras  de Borda

CBC FLEX

Monofásico Granulada
Hot-Melt 120º a 150º C 0,3 mm - 1 mm 48 mm - 0 a 5,9 m/min

C.: 29,5 cm
L.: 27,5 cm
A.: 37,5 cm

C.: 290 mm
L.: 351 mm
A.: 345 mm

9,7 kg

Dados Técnicos

Motor Cola Espessura
da Fita

Dimensões
Embalagem

Temperatura
de Colagem

Largura Máx.
da Fita

Comprimento
da Mesa

Velocidade
de Avanço

Dimensões
Produto

Peso do
Produto

CBC SMART

Monofásico Granulada
Hot-Melt 170º a 180º C 0,3 mm - 2 mm 60 mm 640 mm 5,5 m/min

C.: 70 cm
L.: 50 cm
A.: 41 cm

C.: 790 mm
L.: 650 mm
A.: 406 mm

43 kg

Monofásico Granulada
Hot-Melt 170º a 180º C 0,3 mm - 2 mm 80 mm 800 mm 5,5 m/min

C.: 82 cm
L.: 55 cm
A.: 51 cm

C.: 1.187 mm
L.: 783 mm
A.: 1.054 mm

52 kg

Monofásico Granulada
Hot-Melt 170º a 180º C 0,3 mm - 2 mm 80 mm 800 mm 5,5 m/min

C.: 82 cm
L.: 55 cm
A.: 51 cm

C.: 1.187 mm
L.: 783 mm
A.: 1.054 mm

65 kg

CBC.MR

CBC/2.MR

Em nosso canal no YouTube você pode saber muito mais sobre as 
Coladeiras de Borda Maksiwa.

Lá você vai encontrar dicas de como trocar as resistências, aprender sobre 
todas as funções, como operará-las, como alinhar as guias e como fazer a 
manutenção correta.

saiba
mais!
Dicas
Maksiwa

COMO POSSO SABER MAIS SOBRE AS COLADEIRAS DE BORDA MAKSIWA?

Monofásico Granulada
Hot-Melt 170º a 180º C 0,3 mm - 2 mm 80 mm 2.530 mm 0 a 8 m/min

C.: 105 cm
L.: 70 cm
A.: 108 cm

C.: 2.530 mm
L.: 904 mm
A.: 1.064 mm

110 kg

Monofásico Granulada
Hot-Melt 170º a 180º C 0,3 mm - 2 mm 80 mm 2.530 mm 0 a 8 m/min

C.: 105 cm
L.: 70 cm
A.: 108 cm

C.: 2.530 mm
L.: 904 mm
A.: 1.064 mm

110 kg

CBC.E

CBC.ER
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Rodízios de Transporte

O Coletor de Pó de Parede CPP/1.C Maksiwa possui rodízios de 
transporte, podendo também ser utilizado no chão. Os rodízios 
auxiliam no transporte e no dia a dia da marcenaria.

Coletores  de Pó
Coletor  de Pó de Parede
CPP/1.C

Opção Motor Monofásico

Opção Motor Tri fásico 

Altura

Capacidade do Reservatório

Vazão

Diâmetro x Bocas de Entrada

Embalagem/Transporte

Reservatório Inferior

Dimensões da Máquina Montada

Peso

1 CV -  2 polos

1 CV -  2 polos

1.100 mm

0,06 m³ -  60 l i t ros

17 m³/min

100 mm x 1

C. :  37 /  L. :  38 /  A. :  37 cm

Saco de Pano F i l t rante

C. :  528 /  L. :  560 /  A. :  1.416 mm

24 Kg

O modelo CPP/1.C Black Edition é ideal para marcenarias 
de pequeno porte. Veja seus diferenciais:

- Ideal para coletar o pó de uma máquina de marcenaria;
- Possui motor de 1 CV;
- O motor e a boca instalado em qualquer lugar da
marcenaria, de acordo com a necessidade de espaço;
- Possui 1 boca de entrada de 100 mm;
- Possui um reservatório;
- Fácil e rápida instalação;
- É possível uti l izá-lo no chão, de maneira portáti l .

Produto
importado

Veja esse equipamento em operação
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Rodízios de Transporte

O Coletor de Pó de Parede CP/1.C Maksiwa 
possui rodízios de transporte, podendo 
também ser utilizado no chão. Os rodízios 
auxiliam no transporte e no dia a dia da 
marcenaria.

Coletores  de Pó
Coletor  de Pó com 1 Reservatór io
CP/1.C

Opção Motor Monofásico

Opção Motor Tri fásico 

Altura

Capacidade do Reservatório

Vazão

Diâmetro x Bocas de Entrada

Embalagem/Transporte

Reservatório Inferior

Dimensões da Máquina Montada

Pressão Máxima

Peso

1 CV -  2 polos

1 CV -  2 polos

1.560 mm

0,06 m³ -  60 l i t ros

17 m³/min

100 mm x 1

C. :  76 /  L. :  45 /  A. :  46 cm

Saco de Plást ico

C. :  923 /  L. :  389 /  A. :  1 .552 mm

163 mm.ca

33 Kg

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

Note que a vazão (fluxo de ar) do CP/1.C é de apenas 14 
m³/min, portanto, sua indicação é uti l izá-lo somente em 
ambientes de marcenaria para o qual foi desenvolvido. 
Os Coletor de Pó CP/1.C MAKSIWA possue rodas para 
facil itar a movimentação em sua oficina.

Produto
importado

Veja esse equipamento em operação
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Transporte

O Coletor de Pó CP/2.C Maksiwa possui rodízios de 
transporte e sendo instalado no chão. Os rodízios 
auxiliam no transporte e do dia a dia da marcenaria.

Duas Bocas Coletoras

O Coletor de Pó CP/2.C Maksiwa 2 
saídas coletoras, coletando pó de até 
2 máquinas ao mesmo tempo.

Motorização

Com motor de 2 CV, nas opções 
Monofásica ou Trifásica, oferece até 28 
m²/min

Coletores  de Pó
Coletor  de Pó com 2 Reservatór ios
CP/2.C

Opção Motor Monofásico

Opção Motor Tri fásico 

Altura

Capacidade do Reservatório

Vazão

Diâmetro x Bocas de Entrada

Embalagem/Transporte

Reservatório Inferior

Dimensões da Máquina Montada

Pressão Máxima

Peso

2 CV -  2 polos

2 CV -  2 polos

2.000 mm

0,153 m³ -  153 l i t ros

28 m³/min

100 mm x 2

C. :  92 /  L. :  58 /  A. :  58 cm

Saco de Plást ico

C. :  840 /  L. :  560 /  A. :  1 .900 mm

272 mm.ca

48 Kg

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 l itros. A vazão deste coletor é de 28 m³/min., resultando em 
um ambiente l impo e agradável.
O Coletor de Pó MAKSIWA CP/2.C possui rodas para facil itar a
movimentação em sua oficina.

Produto
importado

Veja esse equipamento em operação
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Motorização

O Coletor de Pó CPD/3.C 
possui motor de 3 CV, com 
vazão de até 40 m³/min.

Três Bocas Coletoras

O Coletor de Pó CPD/3.C Maksiwa 
3 saídas coletoras, coletando pó 
de até 3 máquinas ao mesmo 
tempo.

Pano Filtrante

Devido ao seu saco superior 
em pano filtrante, o CPD/3.C é 
leve e prático, aumentando a 
eficácia da coletagem de pó.

Coletores  de Pó
Coletor  de Pó com 3 Bocas e  2  Reservatór ios
CPD/3.C

Opção Motor Tri fásico 

Altura

Capacidade do Reservatório

Vazão

Diâmetro x Bocas de Entrada

Embalagem/Transporte

Reservatório Inferior

Dimensões da Máquina Montada

Pressão Máxima

Peso

3 CV -  2 polos

2.000 mm

0,307 m³

40 m³/min

100 mm x 3

C. :  117 /  L. :  56 /  A. :  57 cm

Saco de Pano F i l t rante

C. :  1.680 /  L. :  560 /  A. :  1.900 mm

272 mm.ca

59 kg

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 l itros. A vazão deste coletor é de 40 
m³/min., resultando em um ambiente l impo e agradável. O Coletor de Pó 
MAKSIWA CP/3.C possue rodas para facil itar a movimentação em sua 
oficina.

Produto
importado

Veja esse equipamento em operação

18Catálogo Geral de Máquinas para Marcenaria | Apaixonados por Marcenaria



Praticidade

Com o Coletor de Pó de Bancada 
CPB/1.S você tem a possibilidade de 

usar diversos equipamentos com apoio 
e redução de sujeira.

Coletores  de Pó
Coletor  de Pó de Bancada
CPB/1.S

Motor

Dimensões da Mesa

Altura

Capacidade de Carga

Saídas Coletoras

Vazão

Embalagem

Peso

 Monofásico 1 CV 

1.000 x 500 mm

870 mm

300 kg

1 Saída

19 m/min

C. :  1.100 /  L. :  700 /  A. :  600 mm

59 Kg

O Coletor de Pó de Bancada CPB/1.S é perfeito para 
você que precisa atrelar economia de espaço com 
versati l idade. Além de possuir uma área de trabalho 
com 1000 x 500 mm, o CPB/1.S Maksiwa conta com 3 
tomadas na sua parte traseira, rodízios de transporte 
para fácil  locomoção, corpo estruturado com
capacidade de até 300 Kg e um Coletor de Pó acoplado 
a mesa com motor de 1 CV e vazão de até 19 m³/min!

Um equipamento que com toda certeza vai agregar e 
muito a sua oficina!

Veja esse equipamento em operação

Produto
nacional
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Rápida Limpeza

O saco reservatório é equipado 
com cinta de travamento 
rápido, ideal para que a limpeza 
seja feita de forma rápida.

Motorização

O Coletor de Pó CP/1.S 
possui motor de 1 CV, com 
vazão de até 19 m³/min.

Saída para Mangueira

Saída para mangueira coletora de 
100 mm, compatível com a 
maiorias dos equipamentos do 
mercado.

Estrutura

Em chapa reforçada, o Coletor 
de Pó CP/1.S foi idealizado 
para ser utilizado em 
máquinas estacionárias.

O modelo CP/1.S Black Edition é ideal para marcenarias de pequeno
porte. Veja seus diferenciais:

- Possui motor de 1 CV;
- O motor e a boca podem ser alterados de posição, conforme a
necessidade do marceneiro;
- Possui 1 boca de entrada de 100 mm;
- Possui embaixo um reservatório tipo saco;
- Acabamento é esti l izado em aço inox, preto e prata;
- Máquina estacionária, ou seja, não possui rodízios para movimentação.

Coletores  de Pó
Coletor  de Pó com 1 Reservatór io
CP/1.S

Opção Motor Monofásico

Opção Motor Tri fásico 

Altura

Capacidade do Reservatório

Vazão

Diâmetro x Bocas de Entrada

Embalagem/Transporte

Reservatório Inferior

Dimensões da Máquina Montada

Pressão Máxima

Peso

1 CV -  2 polos

1 CV -  2 polos

1.560 mm

0,07 m³ -  70 l i t ros

19 m³/min

100 mm x 1

C. :  87 /  L. :  61 /  A. :  52 cm

Saco de Pano F i l t rante

C. :  781 /  L. :  423 /  A. :  1 .524 mm

204 mm.ca

29 Kg

Produto
nacional
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Dupla Saída

As saídas coletores 
podem atendem até dois 
equipamentos ao mesmo 
tempo.

Adaptável

O Coletor de Pó CP/2.S pode ser 
usado com suas saídas coletoras 
viradas para baixo ou para cima, 
aumentado as possibilidades 
dentro da sua marcenaria.

Coletores  de Pó
Coletor  de Pó com 2 Bocas e  1  Reservatór io
CP/2.S

Opção Motor Monofásico

Opção Motor Tri fásico 

Altura

Capacidade do Reservatório

Vazão

Diâmetro x Bocas de Entrada

Embalagem/Transporte

Reservatório Inferior

Dimensões da Máquina Montada

Pressão Máxima

Peso

2 CV -  2 polos

2 CV -  2 polos

2.299 mm

0,200 m³ -  200 l i t ros

45 m³/min

100 mm x 2

C. :  135 /  L. :  75 /  A. :  65 cm

Saco de Pano F i l t rante

C. :  1 .060 /  L. :  645 /  A. :  2 .339 mm

300 mm.ca

63 Kg

O modelo CP/2.S Black Edition é ideal para 
marcenarias de pequeno e médio porte. Veja seus 
diferenciais:

- Ideal para esquadrejadeiras e seccionadoras;
- O motor e o sistema de bocas podem ser
alterados de posição, conforme a necessidade do
marceneiro;
- Possui 2 bocas de entrada de 100 mm;
- Pode coletar pó de até 2 máquinas
simultaneamente;
- Possui um reservatório tipo saco em cima e um
reservatório tipo saco embaixo;
- O marceneiro pode trocar o reservatório tipo saco da 
parte de baixo por reservatório tipo tambor. Obs: O 
CP/2.S Black vem acompanhado de reservatório tipo 
saco. A troca e aquisição do tambor é de
responsabil idade do marceneiro;
- Acompanha as cintas de fixação e a flange para troca 
do reservatório tipo saco pelo tipo tambor;
- Acabamento é esti l izado em aço inox, preto e prata;
- Máquina estacionária, ou seja, não possui
rodízios para movimentação.

Pode
ser utilizado
com tambor
reservatório

T.200

Veja esse equipamento em operação

Produto
nacional
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Três Saídas

As saídas coletores 
podem atendere até três 
equipamentos ao mesmo 
tempo.

Motorização

O Coletor de Pó CPD/3.S possui 
motor de 3 CV, podendo coletar 
pó de até 3 máquinas ao mesmo 
tempo.

Coletores  de Pó
Coletor  de Pó com 3 Bocas e  2  Reservatór ios
CPD/3.S

Opção Motor Monofásico

Opção Motor Tri fásico 

Altura

Capacidade do Reservatório

Vazão

Diâmetro x Bocas de Entrada

Embalagem/Transporte

Reservatório Inferior

Dimensões da Máquina Montada

Pressão Máxima

Peso

3 CV -  2 polos

3 CV -  2 polos

2.299 mm

0,400 m³ -  400 l i t ros

68 m³/min

100 mm x 3

C. :  175 /  L. :  75 /  A. :  65 cm

Saco de Pano F i l t rante

C. :  1 .696 /  L. :  645 /  A. :  2 .299 mm

300 mm.ca

82,7 Kg

O modelo CPD/3.S Black Edition é ideal para     marce-
narias de grande porte. Veja seus diferenciais:

- Ideal para esquadrejadeiras e seccionadoras;
- O motor e o sistema de bocas podem ser
alterados de posição, conforme a necessidade do
marceneiro;
- Pode coletar pó de até 3 máquinas
simultaneamente;
- Possui dois reservatórios tipo saco em cima e dois 
reservatórios tipo saco embaixo;
- O marceneiro pode trocar os reservatórios tipo saco 
da parte de baixo por reservatórios tipo tambor. Obs: O 
CPD/3.S Black vem
acompanhado de reservatório tipo saco. A troca e
aquisição do tambor é de responsabil idade do
marceneiro;
- Acompanha as cintas de fixação e a flange para troca 
do reservatório tipo saco pelo tipo tambor;
- Máquina estacionária, ou seja, não possui
rodízios para movimentação.

Pode
ser utilizado
com tambor
reservatório

T.200

Veja esse equipamento em operação

Produto
nacional
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Cinco Saídas

As saídas coletores podem 
atender até cinco equipamentos 
ao mesmo tempo.

Coletores  de Pó
Coletor  de Pó com 5 Bocas e  2  Reservatór ios
CPD/5.S

Opção Motor Tri fásico 

Altura

Capacidade do Reservatório

Vazão

Diâmetro x Bocas de Entrada

Embalagem/Transporte

Reservatório Inferior

Dimensões da Máquina 

Montada

Pressão Máxima

Peso

5 CV -  2 polos

2.290 mm

0,400 m³ -  400 l i t ros

85 m³/min

100 mm x 5

C. :  192 /  L. :  82 /  A. :  71 cm

Saco de Pano F i l t rante

C. :  1 .822 /  L. :  647 /  A. :  2 .296 

mm

400 mm.ca

91,2 Kg

O modelo CPD/5.S Black Edition é ideal para
marcenarias de grande porte. Veja seus diferenciais:

- Ideal para esquadrejadeiras e seccionadoras;
- O motor e o sistema de bocas podem ser alterados de 
posição, conforme a necessidade do marceneiro;
- Possui 5 bocas de entrada de 100 mm;
- Pode coletar pó de até 5 máquinas
simultaneamente;
- Possui dois reservatórios tipo saco em cima e dois 
reservatórios tipo saco embaixo;
- O marceneiro pode trocar os reservatórios tipo saco 
da parte de baixo por reservatórios tipo tambor. Obs: O 
CPD/5.S Black vem
acompanhado de reservatório tipo saco. A troca e
aquisição do tambor é de responsabil idade do
marceneiro;
- Acompanha as cintas de fixação e a flange para troca 
do reservatório tipo saco pelo tipo tambor;
- Máquina estacionária, ou seja, não possui
rodízios para movimentação.

Pode
ser utilizado
com tambor
reservatório

T.200

Veja esse equipamento em operação

Produto
nacional
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Potência

Se você precisa criar uma central 
exaustora dentro da sua marcenaria, 

pode contar com o Coletor de Pó CP/5 e 
seus 7,5 CV de potência.

Coletores  de Pó
Coletor  de Pó com Central  Exaustora
CP/5

Opção Motor Tri fásico 

Altura

Vazão

Diâmetro x Bocas de Entrada

Diâmetro x Bocas de Saída

Embalagem/Transporte

Dimensões da Máquina Montada

Peso

7,5 CV -  2 polos

800 mm

85 m³/min

125 mm x 5

250 mm x 1

C. :  90 /  L. :  85 /  A. :  80 cm

C.:  1.134 /  L. :  912 /  A. :  783 mm

160 Kg

O modelo CP/5 MAKSIWA 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, ou mesmo de 1 Plaina Moldureira, 1 Plaina 4 Faces ou 1 Lixadeira 
de Banda Larga. Ao adquirir um CP/5, será necessário construir uma estrutura 
paralela, como exemplo abaixo. 
Obs.: Disponível também na cor preta. Verifique junto a fábrica disponibil idade.

Produto
nacional
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Tabela Comparat iva  Coletores  de Pó

CPP/1.C
Monofásico
ou Trifásico

1 CV - 2 polos
100 mm x 1 1

0,060 m³
60 litros 17 m³/min

17 m³/min

28 m³/min

40 m³/min

19 m³/min

45 m³/min

68 m³/min

85 m³/min

C.: 528 mm
L.: 560 mm
A.: 1.416 mm

24 kg

33 kg

48 kg

29 kg

63 kg

83 kg

92 kg

59 kg

CP/1.C
Monofásico
ou Trifásico

1 CV - 2 polos
100 mm x 1 1

0,060 m³
60 litros

C.: 923 mm
L.: 389 mm
A.: 1.560 mm

C.: 840 mm
L.: 560 mm
A.: 1.960 mm

C.: 1.680 mm
L.: 560 mm
A.: 1.960 mm

C.: 781 mm
L.: 423 mm
A.: 1.524 mm

C.: 1.060 mm
L.: 645 mm
A.: 2.399 mm

C.: 1.696 mm
L.: 645 mm
A.: 2.339 mm

C.: 1.822 mm
L.: 647 mm
A.: 2.399 mm

C.: 37 cm
L.: 38 cm
A.: 37 cm

C.: 76 cm
L.: 45 cm
A.: 46 cm

C.: 92 cm
L.: 58 cm
A.: 58 cm

C.: 117 cm
L.: 56 cm
A.: 57 cm

C.: 87 cm
L.: 61 cm
A.: 52 cm

C.: 135 cm
L.: 75 cm
A.: 65 cm

C.: 175 cm
L.: 75 cm
A.: 65 cm

C.: 192 cm
L.: 82 cm
A.: 71 cm

CP/2.C
Monofásico
ou Trifásico

2 CV - 2 polos
100 mm x 2 1

0,153 m³
153 litros

CPD/3.C Trifásico
3 CV - 2 polos 100 mm x 3 2

0,307 m³
307 litros

Dados Técnicos

Motor Diâmetro x
bocas de entrada

Capacidade do
reservatório

Dimensões
embalagemReservatório Reservatório

inferior Vazão Altura Dimensões
produto

Peso do
produto

CP/5

CP/1.S

CPB/1.S

Monofásico
ou Trifásico

1 CV - 2 polos
100 mm x 1 1

0,070 m³
70 litros

CP/2.S
Monofásico
ou Trifásico

2 CV - 2 polos
100 mm x 2 1

0,200 m³
200 litros

CPD/3.S
Monofásico
ou Trifásico

3 CV - 2 polos
100 mm x 3 2

0,400 m³
400 litros

CPD/5.S Trifásico
5 CV - 2 polos 100 mm x 5 2

0,400 m³
400 litros

1.416 mm

1.560 mm

1.960 mm

1.960 mm

1.560 mm

2.339 mm

2.339 mm

2.339 mm

Saco de pano
filtrante

Saco de plástico

Saco de pano
filtrante

Saco de pano
filtrante

Saco de plástico
filtrante

Saco de pano
filtrante

Saco de pano
filtrante

Saco de pano
filtrante

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.

QUAL A IMPORTÂNCIA DE UTILIZAR
COLETORES DE PÓ EM SUA MARCENARIA?

85 m³/min 160 kg
C.: 1.134 mm
L.: 912 mm
A.: 783 mm

C.: 90 cm
L.: 85 cm
A.: 80 cm

Trifásico
7,5 CV - 2 polos 125 mm x 5 - - 800 mm-

19 m³/min 59 kg
C.: 1.100 mm
L.: 700 mm
A.: 600 mm

Monofásico
1CV - 2 polos 100 mm x 1 1 - 870 mm- -

- - -



Motorização

O equipamento 
possui motor de 1 
CV de potência, nas 
opções Monofásico 
ou Trifásico.

2 Facas

A Plaina Desempenadeira DE.1200/3 
possui duas facas pré instaladas que 
são reafiáveis e ajustáveis.

Sofisticadas características e detalhes. Você não ficará 
desapontado quando ver a combinação de sua
excepcional engenharia e moderno design, trabalhando 
juntos em perfeita harmonia! O modelo DE.1200/3 
MAKSIWA 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.

Desempenadeiras
Desempenadeira  com Mesa de 1200 mm e 2  Facas
DE.1200/3

Opção Motor Monofásico 

Opção Motor Tri fásico

Comprimento da Mesa

Largura da Mesa

Diâmetro do Eixo

Número de Facas

Dimensões das Facas

Embalagem/transporte

Dimensões da Máquina Montada

Peso

1 CV -  2 Polos

1 CV -  2 Polos

1.200 mm

160 mm

61 mm

3

158 x 18 x 3 mm

2 Volumes:  C. :  50 /  L. :  70 /  A. :  126;

C. :126 /  L. :  37 /  A. :  27 cm 

C. :  1 .230 /  L. :  530 /  A. :  1 .200 mm

116 Kg

Produto
importado

Veja esse equipamento em operação
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Disponível também na cor azul.
Consulte revendedor para veri�car
a disponibilidade.



Saída para Coletor de Pó

A Plaina Desempenadeira 
DE.1500/3 possui saída para 
coletor de pó, reduzindo 
sujeiro e resíduos.

Sofisticadas características e detalhes. O modelo 
DE.1500/3 MAKSIWA 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.

Opção Motor Monofásico 

Opção Motor Tri fásico

Comprimento da Mesa

Largura da Mesa

Diâmetro do Eixo

Número de Facas

Dimensões das Facas

Embalagem/transporte

Dimensões da Máquina Montada

Peso

1 CV -  2 Polos

1 CV -  2 Polos

1.500 mm

150 mm

61 mm

3

158 x 18 x 3 mm

2 Volumes:  C. :  50 /  L. :  40 /  A. :  70;

C. :126 /  L. :  37 /  A. :  27 cm 

C. :  1 .530 /  L. :  820 /  A. :  1 .200 mm

135 Kg

Desempenadeiras
Desempenadeira  com Mesa de 1500 mm e 3  Facas
DE.1500/3
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Produto
importado

Disponível também na cor azul.
Consulte revendedor para veri�car
a disponibilidade.



Saída para Coletor de Pó

A Plaina Desempenadeira 
DE.1800/4 possui saída para 
coletor de pó, reduzindo 
sujeiro e resíduos.

Simplesmente superior! Se 2 facas de desempeno 
fazem um bom trabalho, imagine 4 facas o que fazem! 
O modelo DE.1800/4 MAKSIWA possui 4 facas
acopladas ao eixo principal que operam
simultaneamente, resultando em um excelente
acabamento de corte!

Possui tamanho de mesa ideal para grandes peças, 
estrutura reforçada, ajustes precisos e moderno 
design. Com mecanismo de mancal e cremalheira, é 
possível movimentar lateralmente a guia com
estabil idade única!

Desempenadeiras
Desempenadeira  com Mesa de 1800 mm e 4  Facas
DE.1800/4

Opção Motor Monofásico 

Opção Motor Tri fásico

Comprimento da Mesa

Largura da Mesa

Diâmetro do Eixo

Número de Facas

Dimensões das Facas

Embalagem/transporte

Dimensões da Máquina Montada

Peso

2 CV -  2 Polos

2 CV -  2 Polos

1.800 mm

200 mm

98 mm

4

200 x 30 x 3 mm

2 Volumes:  C. :  190 /  L. :  62 /  A. :  90;

C. :190 /  L. :  30 /  A. :  60 cm 

C. :  1 .830 /  L. :  900 /  A. :  1 .300 mm

208 Kg

Produto
importado
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Disponível também na cor azul.
Consulte revendedor para veri�car
a disponibilidade.
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Estrutura Reforçada

A linha nacional de Desempenos 
Maksiwa possui mesa de ferra 
fundido e estrutura reforçada.

O modelo DE.1400 Black Edition MAKSIWA 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 trabalha com 3 facas, o que garante 
um acabamento de qualidade ao produto final.

Opção Motor Monofásico 

Opção Motor Tri fásico

Comprimento da Mesa

Largura da Mesa

Diâmetro do Eixo

Número de Facas

Dimensões das Facas

Embalagem/transporte

Dimensões da Máquina Montada

Peso

2 CV -  2 Polos

2 CV -  2 Polos

1.400 mm

300 mm

85 mm

3

300 x 30 x 3 mm

1 Volumes:  C. :  146 /  L. :  53 /  A. :  88 cm 

C. :  1 .444 /  L. :  841 /  A. :  1 .024 mm

165 Kg

Desempenadeiras
Desempenadeira  com Mesa de 1400 mm e 3  Facas
DE.1400

Produto
nacional



Estrutura Reforçada

A linha nacional de Desempenos 
Maksiwa possui mesa de ferra 
fundido e estrutura reforçada.

Desempenadeiras
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Desempenadeira  com Mesa de 1800 mm e 3  Facas
DE.1800

O modelo DE.1800 Black Edition MAKSIWA foi
desenvolvido para atender tamanhos maiores de 
peças. Por isso, sua mesa de desbaste possui
1800 x 350mm.

Sua forma construtiva e demais características são 
semelhantes ao modelo DE.1400/3, (sendo o seu n° de 
facas, igual a 3).

Opção Motor Monofásico 

Opção Motor Tri fásico

Comprimento da Mesa

Largura da Mesa

Diâmetro do Eixo

Número de Facas

Dimensões das Facas

Embalagem/transporte

Dimensões da Máquina Montada

Peso

3 CV -  2 Polos

3 CV -  2 Polos

1.800 mm

350 mm

85 mm

3

350 x 30 x 3 mm

1 Volumes:  C. :  186 /  L. :  53 /  A. :  88 cm; 

C. :  1 .860 /  L. :  908 /  A. :  1 .024 mm

240 Kg

Produto
nacional



Esquadro

Possui esquadro em sua 
mesa fixa, melhorando a 
precisão em corte de peças 
menores.

Guia Milimetrada

A ESQ.1700 possui guia 
milimetrada na sua mesa 
fixa, auxiliando na medida de 
cortes.

Pensando em profissionalizar sua marcenaria com um 
equipamento adequado à sua produtividade? Com 
dimensões reduzidas e estrutura leve a ESQ.1700 
MAKSIWA 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 acrí l icos; sem deixar a desejar tanto no 
acabamento, quanto na precisão do corte. Sistema 
prático e confiável de regulagem para o corte de 
chapas. Garanta qualidade e produtividade em sua 
marcenaria com a ESQ.1700 BLACK EDITION.

Esquadrejadeiras
Serra  Esquadrejadeira  1.700 c/  Corte  Reto
ESQ.1700

Motor Monofásico 

Motor Tri fásico

Altura Máx. de Corte

Diâmetro Máx. da Serra

Dimensões da Mesa Móvel

Dimensões da Mesa Fixa

Capacidade de Corte

Largra de Corte da Mesa Fixa

Embalagem/Transporte

Dimensões da Máquina Montada

Peso

2 a 3 CV- 2 Polos (Padrão 2 CV) -  Custo extra p/  3 CV

2 a 3 CV- 2 Polos (Padrão 2 CV) -  Custo extra p/  3 CV

75 mm

250 mm

630 x 530mm

710 x 550 mm

1.700 mm

630 mm

2 Volumes -  C. :  150 /  L. :  70 /  A. :  90 cm

C.:  90 /  L. :  8  /  A. :  4  cm

C.:  1.888 /  L. :  2 .423 /  A. :  1 .036 mm

110 Kg

Proteção de Serra

Seguindo as normas de 
segurança, possui proteção com 
captação de pó sobre a serra.

Pequena Notável

A ESQ.1700 é ideial para o
marcceneiro que possui pouco
espaço ou trabalha com artesanato
de pequenas peças.

Veja esse equipamento em operação

Produto
nacional
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A ESQ.1900.I BLACK EDITION MAKSIWA
realiza as mesmas operações comuns das 
Esquadrejadeiras, com o diferencial de
inclinação do eixo variando de 0° a 45°.
Trabalha os mesmos materiais e possui mesa 
com capacidade de cor te de 1.900 mm. Possui 
Guia EXAKTA de Aper to Rápido – um projeto        
exclusivo MAKSIWA. Sistema prático e
con�ável de regulagem para o cor te de chapas. 
Garanta qualidade e produtividade em sua 
marcenaria com a ESQ.1900.I.

Obs. A guia de alumínio da máquina ESQ.1900.I 
tem o comprimento de 140 cm.

*Imagens ilustrativas. Não acompanha disco de 
serra.

Esquadrejadeiras
Serra  Esquadrejadeira  1.900 c/  Corte  Incl inável
ESQ.1900. I

Motor Monofásico 

Motor Tri fásico

Altura Máxima de Corte

Diâmetro Máximo da Serra

Dimensões da Mesa Móvel

Dimensões da Mesa Fixa

Capacidade de Corte

Largura de Corte da Mesa Fixa

Comprimento da Guia em Alumínio

Incl inação

Embalagem/Transporte

Dimensões da Máquina Montada

Peso

2 a 3 CV- 2 Polos (Padrão 2 CV) -  Custo extra p/  3 CV

2 a 3 CV- 2 Polos (Padrão 2 CV) -  Custo extra p/  3 CV

90°:  55 mm /  45°:  45 mm

250 mm

830 x 680 mm

500 x 680 mm

1.900 mm

700 mm

1.400 mm

45°

2 Volumes -  C. :  150 /  L. :  70 /  A. :  90 cm

C.:  303 /  L. :  8  /  A. :  4  cm

C.:  1.917 /  L. :  2 .865 /  A. :  1 .073 mm

180 Kg

1° Máquina

Painel Normatizado

O painel elétrico da ESQ.1900.I 
é produzido dentro das normas 
de segurança.

Proteção

A ESQ.1900.I possui proteção 
de serra com coletagem de pó, 
atentando para segurança do 
operador.

Guia Milimetrada

Todas as esquadrejadeiras com 
eixo inclinável Maksiwa 
possuem guia extensora em 
alumínio, aumentando a área de 
apoio de peças grandes.

A ESQ.1900.I é a máquina perfeita
para o marceneiro que está começando
sua marcenaria, sendo a primeira serra
esquadrejadeira escolhida por muitos
profissionais.

Veja esse equipamento em operação

Produto
nacional
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A ESQ.2900.I MAKSIWA BLACK EDITION realiza as 
mesmas operações comuns das Esquadrejadeiras, 
com o diferencial de inclinação do eixo variando de 
0° a 45°. Trabalha os mesmos materiais e possui 
mesa com capacidade de corte de 2900mm. Possui 
Guia EXAKTA de Aperto Rápido, um projeto exclusivo 
MAKSIWA. Sistema prático e confiável de regulagem 
para o corte de chapas.

Garanta qualidade e produtividade em sua marcenaria 
com a ESQ.2900.I BLACK EDITION.

*Imagens i lustrativas. Não acompanha disco de 
serra.

Esquadrejadeiras
Serra  Esquadrejadeira  2.900 c/  Corte  Incl inável
ESQ.2900. I

Motor Monofásico 

Motor Tri fásico

Altura Máxima de Corte

Diâmetro Máximo da Serra

Dimensões da Mesa Móvel

Dimensões da Mesa Fixa

Capacidade de Corte

Largura de Corte da Mesa Fixa

Embalagem/Transporte

Dimensões da Máquina Montada

Peso

3 CV- 2 Polos (Padrão 2 CV)

3 a 5 CV- 2 Polos (Padrão 2 CV) -  Custo extra p/  5 CV

90°:  80 mm /  45°:  68 mm

300 mm

730 x 970 mm

500 x 680 mm

2.900 mm

1.000 mm

2 Volumes -  C. :  160 /  L. :  78 /  A. :  90 cm

C.:  400 /  L. :  8  /  A. :  4  cm

C.:  2.718 /  L. :  4 .008 /  A. :  1 .086 mm

205 Kg

Guia Milimetrada

A ESQ.2900.I possui guia 
milimetrada na sua guia da 
mesa móvel, auxiliando no 
corte de peças maiores.

Sistema Stop

O Sistema Stop é uma trava 
de peça que ajuda no corte 
de peças com precisão.

Extensor

Possui guia extensora em 
alumínio para aumentar o apoio 
em peças maiores.

Serra Inclinável

A ESQ.2900.I possui serra
inclinável que permite cortes
angulados de até 45°.

Veja esse equipamento em operação

Produto
nacional
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A ESQ.3000.I MAKSIWA BLACK EDITION realiza as 
mesmas operações comuns das Esquadrejadeiras, 
com o diferencial de inclinação do eixo variando de 
0° a 45°. Trabalha os mesmos materiais e possui 
mesa com capacidade de corte de 3000 mm. Possui 
Guia EXAKTA de Aperto Rápido – um projeto
exclusivo MAKSIWA. Sistema de regulagem para o 
corte de chapas prático e confiável. 

Garanta qualidade e produtividade em sua marcenaria 
com a ESQ.3000.I BLACK EDITION!

*Imagens i lustrativas. Não acompanha disco de 
serra.

Esquadrejadeiras
Serra  Esquadrejadeira  3.000 c/  Corte  Incl inável
ESQ.3000. I

Motor Monofásico 

Motor Tri fásico

Altura Máxima de Corte

Diâmetro Máximo da Serra

Dimensões da Mesa Móvel

Dimensões da Mesa Fixa

Capacidade de Corte

Largura de Corte da Mesa Fixa

Prolongador da Mesa Fixa

Incl inação

Embalagem/Transporte

Dimensões da Máquina Montada

Peso

3 CV- 2 Polos (Padrão)

3 a 5 CV- 2 Polos (Padrão 2 CV) -  Custo extra p/  5 CV

90°:  80 mm /  45°:  65 mm

300 mm

1.300 x 850 mm

700 x 900 mm

3.000 mm

1.030 mm

550 mm

45°

2 Volumes -  C. :  210 /  L. :  78 /  A. :  90 cm

C.:  404 /  L. :  8  /  A. :  4  cm

C.:  3.065 /  L. :  4 .002 /  A. :  1 .180 mm

310 Kg

Painel Normatizado

O painel elétrico da 
ESQ.3000.I é produzido dentro 
das normas de segurança.

Proteção

A ESQ.3000.I possui proteção 
de serra com coletagem de pó, 
atentando para segurança do 
operador.

Guia Milimetrada

Todas as esquadrejadeiras com 
eixo inclinável Maksiwa possuem 
guia extensora em alumínio, 
aumentando a área de apoio de 
peças grandes.

Serra Inclinável

A ESQ.3000.I possui serra
inclinável que permite cortes
angulados de até 45°.

Veja esse equipamento em operação

Produto
nacional
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A linha de Esquadrejadeiras TORNADO Black Edition 
foi projetada para trabalhar com peças de grande 
porte, como, por exemplo, chapas em MDF com 
espessura de 25 mm. A ESQT.3000.IR MAKSIWA 
Black Edition, além de ter estrutura reforçada, 
também possui: riscador; eixo inclinável de 0° a 
45°; guia de aperto rápido EXAKTA e prolongador de 
mesa; ou seja, todos os mecanismos e acessórios
necessários à sua marcenaria, caracterizando-se 
como a Esquadrejadeira mais completa da
linha MAKSIWA!

Você que exige qualidade, precisão e estabil idade, 
escolha a melhor: ESQT.3000.IR Black Edition 
MAKSIWA!

*Imagens i lustrativas. Não acompanha disco de 
serra.

Esquadrejadeiras
Serra  Esquadrejadeira  3.000 c/  Corte  Incl inável  e  Riscador
ESQT.3000. IR

Opção Motor Monofásico 

Opção Motor Tri fásico

Altura Máxima de Corte

Diâmetro Máximo da Serra

Dimensões da Mesa Móvel

Dimensões da Mesa Fixa

Capacidade de Corte

Largura de Corte da Mesa Fixa

Comprimento da Guia em Alumínio

Diâmetro da Serra do Riscador

Diâmetro do Furo do Riscador

Prolongador da Mesa Móvel

Incl inação

Embalagem/Transporte

Dimensões da Máquina Montada

Peso

3 CV- 2 Polos (Padrão)

5 CV- 2 Polos (Padrão)

90°:  100 mm /  45°:  70 mm

300 mm

1.300 x 890 mm

900 x 700 mm

3.000 mm

1.000 mm

2.640 mm

100 mm - 18Z

16 mm

600 mm

45°

2 Volumes -  C. :  210 /  L. :  78 /  A. :  90 cm

C.:  404 /  L. :  8  /  A. :  4  cm

C.:  3.065 /  L. :  4 .002 /  A. :  1 .180 mm

430 Kg

Riscador

A ESQT.3000.IR tem em 
conjunto de serra com 
riscador, oferecendo melhor 
acabamento no corte. 

Guia Milimetrada

Todas as esquadrejadeiras com 
eixo inclinável Maksiwa 
possuem guia extensora em 
alumínio, aumentando a área de 
apoio de peças grandes.

Painel Normatizado

O painel elétrico da 
ESQT.3000.IR é produzido 
dentro das normas de 
segurança.

Mesa com Extensor

A ESQT.3000.IR possui em
sua mesa móvel extensor
para apoio em peças
maiores.

Veja esse equipamento em operação

Produto
nacional
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Esquadrejadeira de Precisão M,anual 3000 MM com 
Eixo Inclinável e Riscador é com a BMS.3000.IR
Maksiwa.

A Esquadrejadeira de Precisão Manual BMS.3000.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 0 a 45 graus com
indicador analógico.

• De estrutura reforçada a BMS.3000.IR suporta 
chapas inteiras com espessura de 25 mm.

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

*Imagens i lustrativas. Não acompanha disco
de serra.

Esquadrejadeiras
Esquadrejadeira  de Precisão com 3.000,  E ixo Incl inável
e  Riscador  - BMS.3000. IR

Opção Motor Monofásico 

Opção Motor Tri fásico

Altura Máxima de Corte

Diâmetro Máximo da Serra

Dimensões da Mesa Móvel

Dimensões da Mesa Fixa

Capacidade de Corte

Largura de Corte da Mesa Fixa

Comprimento da Guia em Alumínio

Diâmetro da Serra do Riscador

Diâmetro do Furo do Riscador

Velocidade da Serra

Velocidade do Riscador

Incl inação

Embalagem/Transporte

Dim. Máq. Guias e Mesas Fechadas

Dim. Máq. Guias e Mesas Abertas

Peso

3 CV- 2 Polos (Padrão)

5 CV- 2 Polos (Padrão)

90°:  70 mm /  45°:  50 mm

300 mm

3.000 x 320 mm

900 x 620 mm

3.000 mm

1.100 mm

1.750 mm

120 mm

20 mm

4.000 RPM

8.000 RPM

45°

2 Volumes -  C. :  208 /  L. :  111 /  A. :  105 cm

C.:  380 /  L. :  38 /  A. :  23 cm

C.:  3.150 /  L. :  3 .400 /  A. :  1 .000 mm

C.:  6.150 /  L. :  4 .950 /  A. :  1 .000 mm

560 Kg 

Prolongador da guia em alumínioGuia em alumínio com sistema stopBraço móvelVolante

MOTOR DE ATÉ 5 CVMESA MÓVEL AJUSTÁVEL

CORTA UMA CHAPA INTEIRA CORPO REFORÇADO

PAINEL ANALÓGICO

ATÉ 3.000 MM DE CORTE

RISCADOR

2 SAÍDAS PARA COLETOR DE PÓSERRA INCLINÁVEL ATÉ 45°

GUIA EXTENSORA EM ALUMÍNIO

Veja esse equipamento em operação

Produto
importado
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A Esquadrejadeira de Precisão BMS.3200.IR 
Black Edition foi projetada para oferecer um 
excelente acabamento no cor te de chapas de 
MDF, sendo de fácil regulagem e operação.

Possui inclinação de eixos de 0 a 45 graus, 
com indicador digital. De estrutura reforçada, a 
BMS.3200.IR Black Edition supor ta chapas
inteiras com espessura de 25 mm. Possui 
também eixo r iscador para fornecer
acabamento de qualidade. Motores são
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 Black Edition é a 
escolha cer ta para quem busca qualidade e
precisão em seus cor tes.

Esquadrejadeiras
Esquadrejadeira  de Precisão com 3.200,  E ixo Incl inável
e  Riscador  - BMS.3200. IR

Motor Monofásico 

Motor Tri fásico

Altura Máxima de Corte

Diâmetro Máximo da Serra

Dimensões da Mesa Móvel

Dimensões da Mesa Fixa

Capacidade de Corte

Largura de Corte da Mesa Fixa

Comprimento da Guia em Alumínio

Diâmetro da Serra do Riscador

Diâmetro do Furo do Riscador

Motor do Riscador

Velocidade da Serra

Velocidade do Riscador

Incl inação

Embalagem/Transporte

Dim. Máq. Guias e Mesas Abertas

Peso

3 CV- 2 Polos (Padrão)

5 CV- 2 Polos (Padrão)

90°:  90 mm /  45°:  60 mm

300 mm

3.200 x 375 mm

1.100 x 560 mm

3.200 mm

1.100 mm

1.750 mm

120 mm

20 mm

Monofásicao -  1 CV /  Tr i fás ico -  3/4 CV

4.000 RPM

8.000 RPM

45°

2 Volumes -  C. :  218 /  L. :  122 /  A. :  105 cm

C.:  330 /  L. :  44 /  A. :  22 cm

C.:  6.650 /  L. :  4 .560 /  A. :  1 .500 mm

667 Kg

Prolongador da guia em alumínioColetor de Pó tipo BolhaBraço móvelPainel de comando

MOTOR DE ATÉ 5 CV
MESA MÓVEL AJUSTÁVEL

CORTA UMA CHAPA INTEIRA

PAINEL DIGITAL

ATÉ 3.200 MM DE CORTE

RISCADOR

GUIA NA MESA FIXA

2 SAÍDAS PARA COLETOR DE PÓ

SERRA INCLINÁVEL ATÉ 45°

GUIA EXTENSORA EM ALUMÍNIO

CORPO REFORÇADO

Veja esse equipamento em operação

Produto
importado
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Guia Inclinável

A UNO.2000.I MAKSIWA é perfeita para o marceneiro 
que quer economizar espaço e realizar cortes com 
qualidade. Confira os diferenciais desse produto:

- Possui eixo inclinável de 0 a 45 graus. Obs: Abaixe 
completamente a serra antes de incliná-la para 45 
graus, evitando danificar a mesa fixa e o sistema de 
corte.
- Levantamento de serra manual.
- Possui Guia EXAKTA, um sistema prático e
confiável de regulagem para o corte de chapas.
- Trava frontal da mesa móvel, proporcionando maior 
ergonomia ao operador e possui um apoio na mesa 
fixa que antecede a serra,
proporcionando estabil idade no corte.
- Mesa móvel e carrinho auxil iar removíveis, isso 
oferece ao operador uma economia de espaço em sua 
oficina. Obs: Não retire os carrinhos sozinho. Os 
ajustes feitos na máquina não são perdidos.
- Obs: Essa máquina deve ser obrigatoriamente 
nivelada e chumbada no chão. Não acompanha pista 
de apoio. Use sempre equipamento de
segurança pessoal.

Esquadrejadeiras
Serra  Esquadrejadeira  2.000 c/  Corte  Incl inável
UNO.2000. I

Motor Monofásico 

Motor Tri fásico

Altura Máxima de Corte

Diâmetro Máximo da Serra

Dimensões da Mesa Móvel

Dimensões da Mesa Fixa

Capacidade de Corte

Largura de Corte da Mesa Fixa

Comprimento da Guia em Alumínio

Prolongador da Mesa Fixa

Incl inação

Embalagem/Transporte

Dimensões da Máquina Montada

Peso

2 a 3 CV- 2 Polos (Padrão 2 CV) -  Custo extra p/  3 CV

2 a 5 CV- 2 Polos (Padrão 2 CV) -  Custo extra p/  5 CV

90°:  80 mm /  45°:  65 mm

300 mm

730 x 950 mm

680 x 600 mm

2.000 mm

700 mm

1.500 mm

250 mm

45°

2 Volumes -  C. :  210 /  L. :  78 /  A. :  90 cm

C.:  404 /  L. :  8  /  A. :  4  cm

C.:  3.065 /  L. :  4 .002 /  A. :  1 .180 mm

310 Kg

Mesa de apoio 

A UNO.2000.I possui mesa na 
sua parte traseira, para melhor 
apoio em peças maiores.

Guia Milimetrada

Todas as esquadrejadeiras com 
eixo inclinável Maksiwa 
possuem guia extensora em 
alumínio, aumentando a área de 
apoio de peças grandes.

A UNO.2000.I possue serra
inclinável que permite cortes
angulados de até 45 graus.

Veja esse equipamento em operação

Produto
nacional
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Tabela Comparat iva  Serras  Esquadrejaeiras  

1.700 mm
C.: 1.888 mm
L.: 2.423 mm
A.: 1.036 mm

C.: 1.917 mm
L.: 2.865 mm
A.: 1.073 mm

C.: 2.718 mm
L.: 4.008 mm
A.: 1.086 mm

C.: 3.213 mm
L.: 4.220 mm
A.: 1.064 mm

Sim Não Não

1.900 mm Sim Sim Não

Sim Sim Não

Sim Sim Sim

ESQ.1700

ESQT.3000.IR

3.000 mm

Dados Técnicos

Capacidade
de corte

Dimensões
Produto

Corte inclinado
em 45º

Aplicação em
acrílico*

Corte reto
em 90º

Sistema
riscador

Aplicação em
artesanato

Aplicação em
madeira maciça

Aplicação em
compensado**

Aplicação em
MDF ou MDP*

C.: 2.920 mm
L.: 3.280 mm
A.: 1.070 mm

UNO.2000.I

Sim Sim Não2.000 mm

C.: 3.065 mm
L.: 4.022 mm
A.: 1.080 mm

Sim Sim Não

ESQ.3000.I

3.000 mm

C.: 6.150 mm
L.: 4.950 mm
A.: 1.000 mm

C.: 6.650 mm
L.: 4.560 mm
A.: 1.500 mm

BMS.3000.IR

BMS.3200.IR

Sim Sim Sim3.000 mm

3.200 mm Sim Sim Sim

ESQ.2900.I

ESQ.1900.I

2.900 mm

Conheça a guia em alumínio das Esquadrejadeiras Black Edition.

GUIA EM ALUMÍNIO Veja esse equipamento em operação

100% Alumínio
Todo sistema é feito em alumínio, o que proporciona maior vida 
útil e resistência para a produção diária.

Sistema Stop
É um sistema de batente que garante precisão no corte.
Este sistema pode ser utilizado em toda extensão da guia.

Extensão da guia frontal
Possui uma extensão na guia frontal que aumenta o 
comprimento total da guia. Ela chega até 258 cm (no modelo 
ESQT.3000.IR).

Apoio frontal para a chapa
Serve para apoiar chapas maiores, promovendo maior 
estabilidade nos cortes.

Guia milimétrica
A guia possui uma régua milimetrada que auxilia o marceneiro a 
ter maior precisão em seus cortes.

Sistema de elevação e rebaixamento da guia frontal
É possível operar sua Esquadrejadeira sem a guia frontal. Basta 
afrouxar os manípulos e deslizar para o lado direito do operador 
todo o sistema da guia.
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A Filetadeira F.160 MAKSIWA é um equipamento 
prático, inovador e econômico que auxil ia 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.

Fi letadeira
Fi letadeira  Manual  160 mm
F.160

Acionamento

Espessura Máxima da Fi ta

Largura Máxima da Guia

Avanço

Dimensões da Máquina Montada

Peso

Manual

1 mm

160 mm

Manual

2 Volumes -  C. :  150 /  L. :  70 /  A. :  90 cm

16 Kg

Manual

A Filedadeira F.160 Maksiwa 
tem acionamento manual 
através da sua manivela 
lateral.

Compacta

A Filedadeira F.160 possui 
corpo em chapa dobrada e é 
compactada, não ocupando 
muito espaço.

Fixação

Para melhor funcionamento 
da Filetadeira F.160 Maksiwa, 
recomendamos a fixação 
sobre uma bancada de 
trabalho.

Rolo de Corte

Rolo de corte produzido em 
alumíno, auxiliando na hora 
de filetar fitas maiores.

Produto
nacional

Veja esse equipamento em operação
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Disponível também na cor preta.
Consulte revendedor para veri�car
a disponibilidade.



A furadeira de dobradiças FD/6 foi projetada para o 
marceneiro que tem a necessidades de ganhar
agil idade 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.

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. 

Furadeira  de Dobradiça
Furadeira  de Dobradiças com 6 mandris
FD/6

Opção Motor

Altura do Cabeçote

Número de Mandris

Broca Central

Brocas Externas

Velocidade

Dimensões da Máquina

Dimensões Embalagem

Peso

Monofásico ou Tr i fás ico -  1,5 CV 2 Polos

13 mm

6

35 -  30 -  20 mm

10 -  5 -  2 mm (um par)

1.740 RPM

C.:  800 /  L. :  510 /  A. :  470 mm

C.:  82 /  L. :  36 /  A. :  53 cm

29 Kg

Acionamento

A Furadeira de Dobradiças 
FD/6 possui acionamento 
frontal com botão de 
emergência.

Guia Milimetradas

Suas guias, acopladas na 
mesa, possuem escala 
mimiletradas e ajustáveis.

Guia Ajustável

As guias milimetradas da Furadeira de 
Dobradiça FD/6 Maksiwa podem ser 
ajustadas conforme a necessidade do 
marceneiro.

6 Mandris

A Furadeira de Dobradiça FD/6 
Maksiwa possui 6 mandris de 
trabalho, tornando seu trabalho 
muito mais versátil.

Produto
importado

Veja esse equipamento
em operação
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Guias

As guias lineares são 
de TECHNYL, o que 
dispensa lubrificação 
constante.

Fixação

O Sistema de Fixação da 
FH.16 é excêntro, dando maior 
firmeza para suas peças.

Altura

O voltante frontal da FHJ é 
responsável pelo ajuste de 
altura da mesa.

A furadeira FH.16 MAKSIWA executa as mesmas 
operações do modelo FHJ MAKSIWA; ou seja, 
furar/rasgar horizontalmente a madeira com broca ou 
fresa de corte reto. Seu diferencial é o sistema de 
aperto excêntrico, que agil iza a fixação de peças. De 
estrutura reforçada, a FH.16 MAKSIWA é adequada 
para trabalhar peças mais pesadas.

As guias l ineares são de TECHNYL, o que dispensa 
lubrificação constante.

Opção de Motor

Dimensões da Mesa Móvel

Curso Horizontal  da Mesa

Curso Vert ical  da Mesa

Curso do Mandri l

Sistema de Fixação

Mandri l

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

Monofásico ou Tr i fás ico -  1 CV 2 Polos

500 x 250 mm

160 mm

160 mm

160 mm

Excêntr ico

16 mm

1 Volume -  C. :  90 /  L. :  60 /  A. :  115 cm

C.:  862 /  L. :  1 .179 /  A. :  682 mm

120 Kg

Furadeira  Hor izontal
FH.16

Furadeira  Hor izontal

Painel

O painel elétrico da 
FH.16 está dentro das 
normas de segurança e 
é de fácil operação.

Produto
nacional

Veja esse equipamento
em operação
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Fixação

Para a fixação de 
peças, possui sistema 
de aperto por fuso
com rosca.

A furadeira FHJ Black Edition MAKSIWA executa 
operações de furar/rasgar horizontalmente a madeira 
com broca ou fresa de corte reto.

O mandril uti l izado possui l imite máximo de 16 mm. 
Para a fixação de peças, possui sistema de aperto 
roscado. De estrutura leve, a FHJ Black Edition 
MAKSIWA é prática e fácil  de manusear.

Furadeira  Hor izontal
Furadeira  Hor izontal  Júnior
FHJ

Opção de Motor

Dimensões da Mesa Móvel

Curso Horizontal  da Mesa

Curso Vert ical  da Mesa

Curso do Mandri l

Sistema de Fixação

Mandri l

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

Monofásico ou Tr i fás ico -  1 CV 2 Polos

450 x 250 mm

160 mm

160 mm

160 mm

Fuso

16 mm

1 Volume -  C. :  90 /  L. :  60 /  A. :  115 cm

C.:  976 /  L. :  638 /  A. :  1 .178 mm

100 Kg

Mandril

O mandril da FHJ aceita 
brocas de até 16 mm

Altura

O voltante frontal da FHJ é 
responsável pelo ajuste de 
altura da mesa

Alavanca de Trabalho

As alavancas de trabalho 
da FHJ Maksiwa são de 
fácil operação e ajuste.

Produto
nacional
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Furadeira  Hor izontal

Mesa Móvel

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

Mesa de Trabalho

O Sistema de Fixação da FH.16.C 
possui divervos acessórios e 
guias para facilitar o trabalho do 
operador.

Guia Angulada

A guia da FH.16.C tem a 
possibilidade de trabalhar 
com diferentes angulos. 

A furadeira FH.16.C MAKSIWA executa as mesmas 
operações do modelo FH.16 MAKSIWA; ou seja, 
furar/rasgar horizontalmente a madeira com broca ou 
fresa de corte reto.

Possui sistema de aperto excêntrico, braço articulável 
e base estendida. É conceitualmente diferente das 
demais furadeiras, sendo que durante a operação, a 
mesa é móvel e não o cabeçote. De estrutura
reforçada, a FH.16.C MAKSIWA é adequada para 
trabalhar peças mais pesadas.

Opção de Motor

Dimensões da Mesa Móvel

Curso Horizontal  da Mesa

Curso Vert ical  da Mesa

Curso do Mandri l

Sistema de Fixação

Mandri l

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

Monofásico ou Tr i fás ico -  3 CV 2 Polos

460 x 190 mm

135 mm

220 mm

125 mm

Excêntr ico

16 mm

1 Volume -  C. :  84 /  L. :  67 /  A. :  115 cm

C.:  862 /  L. :  682 /  A. :  1 .179 mm

110 Kg

Furadeira  Hor izontal
FH.16.C

Produto
importado

Estrutura

Possui sistema de aperto 
excêntrico, braço articulável 
e base estendida.
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LED

Ao acionar o gatilho, a luz de 
LED se acende, auxiliando a 
operação em lugares com 
pouca luz.

A Furadeira/Parafusadeira FPC.12 +CONNECT
MAKSIWA foi projetada para furar e parafusar em até 
18 posições de torque, sendo capaz de perfurar 
madeira (19 mm). Possui 1 carregador de bateria de 
12V com a inovadora tecnologia de Li-íon,
oferecendo carga rápida e de alta duração. 

Com um projeto compacto, a FPC.12 + CONNECT 
MAKSIWA possui um mandril para brocas de até 10 
mm de diâmetro, atingindo uma velocidade de até 700 
RPM, ideal para serviços que exigem agil idade e 
praticidade.

Linha Manual
Furadeira  e  Parafusadeira  Manual  -  12 V 
FPC.12

Bateria

Velocidade

Mandri l

Posições de Torque

Torque

Capacidade de Perfuração

Embalagem

Peso

12V -  L i- íon

700 RPM

10 mm

17+1

12 nm

Madeira:  19 mm

1 Volume -  C. :  9  /  L . :  24 /  A. :  24 cm

0.93 Kg

Kit de Brocas

A Furadeira e Parafusadeira 
FPC.12. acompanha um kit 
de bits e brocas para as 
primeiras operações.

18 Posições

A FPC.12 foi projetada para 
furar e parafusar em até 18 
posições de torque.

Produto
importado

Bateria

Possui 1 carregador de 
bateria de 12V com a 
inovadora tecnologia de 
Li-íon, oferecendo carga 
rápida e de alta duração.

Veja esse equipamento em operação



Capacidade

PP.50 têm capacidade para 
9 medidas de grampo, com 
mais de 100 pinos por 
carregamento.

O Pinador Pneumático PP.50 é leve e de fácil 
manuseio. Este produto per tence a categoria 
pneumática e é uti l izado na cr iação de móveis, 
estofos e cr iação de caixa de madeira, etc. 
Possui um protetor que protege a superfície da 
madeira.

Além de possuir punho emborrachado, o PP.50 
têm capacidade para várias medidas de grampo, 
com mais de 100 pinos por carregamento, 
incluindo ainda um kit reparo com uma maleta.

Indicado para �xação de forros, rodapés,
montagem de cadeiras, gavetas, �letes e vistas 
de por tas, molduras, esquadrias de madeira, 
�nalização de móveis, entre outros.

Pressão do Ar

Tipo de Pino

Comprimento dos Pinos

Calibre

Capacidade de Pinos

Diâmetro do Tubo de Ar Comprimido

Embalagem

Peso

5-8 kgf/cm³ -  6,9 bar

F

10 -  50 mm

18 Ga

117 pinos

8 mm

1 Volume -  C. :  33 /  L. :  11 /  A. :  29 cm

1,66 Kg

Linha Manual
Pinador  Pneumático 
PP.50

VEJA TAMBÉM:
PINOS MAKSIWA

- Tipo: F
- Comprimento do Pino: 20 até 40 mm
- Largura x Espessura do Pino: 1,3 x 1,0 mm
- Quantidade de Pinos por Feixo: 100 un.
- Quantidade de Pinos por Caixa: 5.000 un.

Pressão de Ar

Trabalha com Pressão de Ar de 
5-8 kgf/cm³ - 6,9 bar, podendo 
ser instalado em uma variedade 
grande de compressores.

Empunhadura

Possui punho emborrachado, 
para que o operador tenha 
melhor aderencia.

Produto
importado

Duplo Gatilho

Possui gatilho de acionamento 
duplo, oferecendo maior 
segurança para o operador.

Veja esse equipamento em operação
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A MAKSIPower 8 é um conjunto de ferramentas que 
em conjunto se transformam em uma estação de 
bancada completa.

Ela possui:
1) Serra Circular Manual,
2) Serra Tico-Tico Manual,
3) Furadeira e Parafusadeira,
4) Lanterna LED,
5) Serra Circular de Bancada,
6) Serra Tico-Tico de Bancada, 
7) Furadeira de Bancada, e
8) Lanterna LED de Bancada.

Produto
importado

Bateria de alta duração

A MP/8 é totalmente sem fio e possui 1 
bateria 18V de Li-ion, com alta capacidade 

de duração e rápido carregamento.

Linha Manual
Maksipower  8  -  Mult i  Funções 8  em 1
Blue Ed.  -  MP/8

Furadeira / Parafusadeira Manual
Potente, com 20 posições de torque e função de impacto a 
Furadeira & Parafusadeira é uma ferramenta completa para 
todo tipo de trabalho.

Lanterna LED Manual
A Lanterna LED 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.

Serra Circular de Bancada
A Serra Circular Manual pode ser acoplada na bancada 
tornando-se uma serra circular de bancada. Ideal para 
pequenos cortes que necessitam de precisão.

Mobilidade sem fio
Resistente case com superfície em aço inoxidável e 
carregador rápido embutido. Carregador rápido para bateria 
secundária opcional permitindo ser carregada rapidamente 
quando o Case está sendo usado como uma ferramenta de 
Bancada.

Serra Circular Manual
A Serra Circular Manual 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

Serra Tico-Tico Manual
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.

Serra Tico-Tico de Bancada
A Serra Tico-Tico Manual pode ser acoplada na bancada 
tornando-se uma serra tico-tico de bancada. Ideal usuários 
que trabalham com artesanatos. 

Furadeira / Parafusadeira de Bancada
A Furadeira / Parafusadeira de Bancada pode ser acoplada 
na bancada tornando-se uma furadeira de bancada. Perfeita 
para quem necessita realizar furos com precisão.

Bancada Iluminada
A Lanterna Manual pode ser acoplada na bancada 
tornando-se uma bancada iluminada. Muito útil para quem 
realiza serviços que necessitam de muita iluminação.

Veja esse equipamento em operação
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Acessórios

A tupia Manual TM.550 vai 
com diversos acessórios 
para auxiliar o marceneiro.

Produto
importado

A Tupia Manual TM.550 MAKSIWA 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”.

Obs.: Madeiras maciças ou com alta densidade/ 
dureza necessitam de máquinas para uso
profissional. Verifique na l inha Maksiwa a que melhor 
se adequa a sua necessidade.

Linha Manual
Tupia Manual  -  550 W
TM.550

Tensão

Número de Pinças

Mandri l

Potência

Velocidade

Embalagem

Peso

110 ou 220V

2

6 mm

550 W

32.000 RPM

1 Volume -  C. :  90 /  L. :  60 /  A. :  115 cm

1,6 Kg

Guia em Acrílico

Possui guia com ajuste de altura, 
para diferentes tipos de trabalho.

Potência

A Tupia TM.550 Maksiwa 
possui 550 Watts de 
potência de trabalho.

Emborrachado

A Guia de Acrílico possui 
acabamento emborrachado, 
para melhor utilização e 
controle do operador.

Design

Com design ergonômico, a Tupia 
TM.550 oferece total controle e 
suavidade às operações.

Veja esse equipamento em operação
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Disponível também na cor verde.
Consulte revendedor para veri�car
a disponibilidade.



Lixadeiras
Lixadeira  de Disco 300 mm
LD.300

A lixadeira de disco LD.300 MAKSIWA 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 estabil idade 
durante o l ixamento, a mesa foi feita
Alumínio Fundido.

Motor Monofásico

Dimensões da Mesa

Diâmetro do Disco

Incl inação

Velocidade

Dimensões da Máquina

Dimensões Embalagem

Peso

1 CV -  4 Polos

446 x 156 mm

300 mm

45°

1.720 RPM

C.:  440 /  L. :  435 /  A. :  360 mm

1 Volume -  C. :  46 /  L. :  43 /  A. :  43 cm

39 Kg

Lixas

A LD.300 já acompanha 
uma lixa para seus 
primeiros trabalhos.

Mesa Fundida 

A mesa da LD.300 
Maksiwa possui mesa 
em alumínio fundido.

Fácil Operação

A operação e inclinação 
da LD.300 Maksiwa é 
fácil e prática.

Mesa Inclinável

A inclinação da mesa de 
trabalho da LD.300 
Maksiwa pode ir até 45°.

Coletor de Pó

A LD.300 Maksiwa possui 
coletagem de pó sob sua mesa, 
reduzindo sujeira e rezíduos.

Troca de Lixas

A LD.300 Maksiwa pode trabalhar 
com diferentes tipos de lixas, 
além de ter fácil troca quando 
necessário.

Produto
importado

Veja esse equipamento em operação
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Lixadeiras
Lixadeira  Osci lante de Bancada 380 mm
LOB.380

A lixadeira oscilante com mesa de ferro fundido é ideal 
para dar acabamento nos mais diversos tipos de 
trabalhos feitos em madeira. Possui diferentes
diâmetros de l ixa e pode l ixar os mais diversos tipos 
de perfis, como: raios, curvas, el ipses, entre outros.

O corpo da l ixadeira possui locais específicos para 
armazenar cada um dos seus acessórios, deixando a 
área de trabalho organizada e segura.

Características:

– Compacta
– Mesa inclinável
– Fácil instalação e manuseio
– Versáti l

Opção Motor

Tensão 

Diâmetro da Mesa

Diâmetro dos Eixos

Incl inação da Mesa

Velocidade

Curso do Eixo

Quantidade de Placas de Trabalho

Oscilações por Minuto

Grana da Lixa

Dimensões da Máquina

Potência

Peso

Monofásico -  1/2 -  4 polos

110 V ou 220 V

380 mm

50 x 140 e 19 x 90 mm

45°

1.400 RPM

24 mm

4

30 opm

100

C.:  380 /  L. :  380 /  A. :  580 mm

370 Watts

33 kg

Versatilidade

A Lixadeira de Borda Oscilante 
LOB.380 acompanha dois eixos, 
com diferentes tamanhos.

Mesa inclinável

A mesa da Lixadeira de Borda 
Oscilante LOB.380 pode ser 
inclinada até 45°.

Produto
importado

Organização

A LOB.380 Maksiwa possui na sua 
lateral um espaço para ferramentas 
e diferentes rolos de lixa.

Insertos

A LOB.380 Maksiwa 
acompanha 4 tipos 
diferentes de insertos, 
para diferentes tipos de 
trabalho.

Fácil Operação

A inclinação de mesa da LOB.380 
Maksiwa é feita através de um 
manípulo latera, de fácil 
operação.

Mesa Fundida

A mesa da LOB.380 Maksiwa é 
produzida em ferro fundido, 
oferecendo melhor apoio para 
trabalho.

Veja esse equipamento em operação
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Lixadeiras
Lixadeira  de Disco e  Fi ta
LDF

Indispensável em sua oficina, a l ixadeira de disco e 
fita LDF MAKSIWA pode l ixar 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 l ixa de fita; o que permite trabalhar 
peças retas ou inclinadas.

Com base em Alumínio Fundido, a LDF MAKSIWA é 
resistente e estável durante o l ixamento.

Opção Motor

Dimensões da Mesa

Diâmetro do Disco

Incl inação da Fi ta

Incl inação da Mesa

Velocidade de Rotação da Fi ta

Dimensões da Fi ta

Velocidade

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

Monofásico ou Tr i fás ico -  3/4 -  4 polos

315 x 160 mm

230 mm

90°

45°

99 RPM

1.220 x 150 mm

1.700 RPM

1 Volume C. :  70 /  L. :  61 /  A. :  45 cm

C.:  740 /  L. :  450 /  A. :  1 .460 mm

60 kg

Versatilidade

A mesa também possui inclinação, 
para dar mais versatilidade em seus 
trabalhos.

Mesa Cambiável

A mesa de trabalho também pode 
ser instalada na lixa de fita.

Estrutura

A estrutura da LDF 
Maksiwa é feita em chapa 
dobrada e reforçada.

Inclinável

A fita de lixa da LDF 
pode ser inclinada em 
até 90°.Mesa 

A mesa da LDF Maksiwa pode 
ser instalada tanto no disco de 
lixa, quanto da fita de lixa.

Produto
importado

Veja esse equipamento em operação
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Lixadeiras
Lixadeira  de Fi ta  Pequena
LIP

A Lixadeira de fita pequena, LIP MAKSIWA faz 
l ixamento plano em peças com até 1,20 m
de largura.

Ocupa pouco espaço em sua oficina, possui
regulagem de altura da mesa e saída para Coletor de 
Pó. De estrutura leve, a LIP MAKSIWA é prática e 
fácil  de manusear.

Motor

Diâmetro das Polias

Comprimento da Lixa

Dimensões da Mesa

Exaustor

Calcador

Embalagem

Dim. da Máquina Montada

Peso

Mono. ou Tr i f .  -  2  a  3 CV -  4 p l  (padrão 2 CV) Custo extra 3 CV

220 mm

4.000 mm

1.200 x 600 mm

Não

Não

1 Volume -  C. :  215 /  L. :  90 /  A. :  130 cm

C.:  2.116 /  L. :  1 .330 /  A. :  1 .537 mm 

100 Kg

Polias

As polias da LIP 
Maksiwa possuem 
220 mm de diâmetro.

Mesa de Trabalho

A mesa de trabalho da 
LIP Maksiwa é grande, 
fazendo o lixamento em
diversos tamanhos.

Coletor de Pó

A lixadeira LIP Maksiwa 
possui saída para o 
acomplamento de um 
coletor de pó.

Deslizante 

A mesa deslizante da 
LIP Maksiwa é de fácil 
operação e manutenção.

Produto
nacional
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Lixadeiras

Mesa

A mesa da LIS Maksiwa é 
móvel e de fácil operação.

Motor

Esse equipamento pode ir com 
motorização monofásica ou 
trifásica, de 3 a 5 CV.

Estrutura Reforçada

A LIS Maksiwa possui 
estrutura reforçada, para 
trabalho em peças maiores.

Calcador

A LIS Maksiwa possui calcador, 
auxiliando no lixamento em 
determinados pontos das peças.

Lixadeira  de Fi ta  Profissional  com Calcador
LIS

A lixadeira LIS MAKSIWA foi projetada para serviços 
de l ixamento pesado, como em compensados e 
madeira maciça.

Com apenas um manípulo é possível fazer a
regulagem de altura da mesa nos dois lados. Isto 
difere dos demais modelos, em que são uti l izados um 
manípulo esquerdo e outro direito.

Possui calcador, mecanismo próprio para                
l ixamentos em determinados pontos da peça.

Opção Motor Monofásico

Opção Motor Tri fásico

Diâmetro das Polias

Comprimento da Lixa

Dimensões da Mesa

Exaustor

Calcador

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

3 CV -  4 polos (padrão)

3 a 5 CV -  4 polos (Padrão 3 CV) Custo extra 5 CV

220 mm

7.200 mm

2.750 x 800 mm

Não

Sim

1 Volume C. :  340 /  L. :  100 /  A. :  68 cm

C.:  3.690 /  L. :  1 .580 /  A. :  1 .355 mm

270 kg
Produto
nacional
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Lixadeira  de Fi ta  Profissional  com Calcador  e  Exaustor
LIEC

A lixadeira LIEC MAKSIWA foi projetada para serviços 
de l ixamento pesado, como em compensados e 
madeira maciça.

Com apenas um manípulo é possível fazer a
regulagem de altura da mesa nos dois lados. Isto 
difere dos demais modelos, em que são uti l izados um 
manípulo esquerdo e outro direito. Possui calcador, 
mecanismo próprio para l ixamentos em determinados 
pontos da peça.

A LIEC MAKSIWA, é de estrutura reforçada e possui 
exaustor.

Opção Motor Monofásico

Opção Motor Tri fásico

Diâmetro das Polias

Comprimento da Lixa

Dimensões da Mesa

Exaustor

Calcador

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

3 CV -  4 polos (padrão)

3 a 5 CV -  4 polos (Padrão 3 CV) Custo extra 5 CV

220 mm

7.200 mm

2.750 x 800 mm

Sim

Sim

1 Volume C. :  340 /  L. :  100 /  A. :  68 cm

C.:  3.760 /  L. :  1 .580 /  A. :  1 .355 mm

280 kg

Lixadeiras

Mesa Móvel

A mesa da LIS 
Maksiwa é móvel e de 
fácil operação.

Ajuste de Altura

Com apenas um manípulo é 
possível fazer a regulagem de 
altura da mesa nos dois lados.

Calcador e Exaustor

A LIEC possui calcador, para lixamento em 
determinados pontos das peças e exaustor 

para auxílio da coletagem de pó.

Estrutura Reforçada

A LIEC MAKSIWA, é de 
estrutura reforçada e 
possui exaustor.

Produto
nacional
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Lixadeiras

Motorização 

A LI2P Maksiwa possui 
motor de 2 CV de potência 
em suas opções monofásica 
ou trifásica.

Duas Mesas

A LI2P Maksiwa possui duas 
mesas de trabalho, diversificando 
a possibilidades de trabalhos.

Inclinável

O conjunto principal inclina 
de 0° a 90°, permitindo lixar 
laterais e frentes retas ou em 
ângulo.

Peças arredondadas

Com o auxílio do rolo 
superior é possível realizar o 
lixamento em peças com 
curvas internas ou externas.

Lixadeira  de Fi ta  Versát i l
LI2P

Uma máquina completa! A l ixadeira de fita LI2P 
MAKSIWA realiza acabamentos em peças de uso geral 
na marcenaria.

O conjunto principal inclina de 0° a 90°, permitindo 
l ixar laterais e frentes retas ou em ângulo; plano; em 
curva interna ou externa e boleado, com o auxíl io do 
rolo superior.

Compacta e versáti l ,  a LI2P MAKSIWA é a l ixadeira 
ideal para realizar todas as operações de acabamento 
necessárias.

Motor

Altura do Rolo Superior

Diâmetro das Polias

Comprimento da Lixa

Largura Máxima da Lixa

Dimensões da Mesa da Fi ta

Diâmetro do Rolo Superior

Incl icação da Fi ta

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

Monofásico ou Tr i fás ico 2 CV -  4 Polos

85 mm

160 mm

2.010 mm

160 mm

300 x 600

85 mm

90°

1 Volume C. :  120 /  L. :  75 /  A. :  150 cm

C.:  1.253 /  L. :  625 /  A. :  1 .157 mm

130 kg
Produto
nacional
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Medidor  de Fi tas
Medidor  de Fi tas  de Borda
MFB.60.HD

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

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, suporta rolos de até 600 
metros. Além disso, possui base inferior com pés 
retráteis, o que permite uti l izar tanto como máquina 
estacionária como de bancada. Sistema manual de 
corte do tipo tesoura. Sistema de controle com 
tecnologia CLP Touch Screen.

Motor Monofásico

Espessura Máxima da Fi ta

Altura Máxima da Fi ta

Diâmetro Máximo do Rolo

Diâmetro do Cil indro

Tensão

Velocidade

Embalagem

Dim. da Máq. Montada

Peso

1/6 CV -  2 polos ( indução com inversor)

1 mm

100 mm

600 mm

57 mm

220 V -  Monofásico

60 m/min

C. :  132 /  L. :  60 /  A. :  83 mm

1 Volume -  C. :  1 .170 /  L. :  626 /  A. :  1 .065 cm

71 Kg

Velocidade

Possui velocidade 
média de medição é de 
60 m/min

Controle Digital

O painel de controle da 
MFB.60.HD Maksiwa é 
digital e de fácil 
operação.

Destopo

O sistema de destopo da 
MFB.60.HD Maksiwa é do 
tipo tesoura.

Estrutura

Com corpo em chapa 
dobrada, a MFB.60.HD 
é forte e estruturada.

Veja esse equipamento em operação

Produto
nacional
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Veja esse equipamento em operaçãoMesa de Apoio
Mesa de Apoio  com 1.000 mm
MA.1000

A Mesa de Apoio MA.1000 é perfeita para a sua 
oficina. Sua mesa de trabalho é feita em MDF com 
uma área de trabalho de 1.000 x 420 mm.

Sua estrutura é feita em chapa enrijecida e suporta 
até 200 kg. Contém uma gaveta para o profissional 
guardar todos os acessórios dos seus projetos. Além 
disso, possui 2 tomadas e uma extensão elétrica de 
2.000 mm.

Possui pernas retráteis e rodinhas para                
movimentação, possibil itando o profissional levar a 
MA.1000 para onde ele quiser.

Mesa de Trabalho

Capacidade de Carga

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

1.000 x 420 mm

200 kg

1 Volume -  C. :  107 /  L. :  43 /  A. :  24 cm

C.:  1.370 /  L. :  410 /  A. :  840 mm

23,6 kg

Transporte

A MA.1000 Maksiwa possui roletes de 
transporte para facilitar o dia a dia do 

marceneiro.

Estrutura Reforçada

A MA.1000 Maksiwa 
possui corpo estruturado 
e reforçado, suportando 
até 200 kg.

Tomadas

Na parte traseira da MA.1000 
estão instaladas duas 
tomadas para facilitar o 
trabalho do operador.

Nivelamento

O operador pode nivelar a 
MA.1000 através dos pés 
ajustáveis.

Produto
nacional
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Painel  de Comando
Painel  de Comando -  MAKPC-2416 

O Painel de Comando MAKPC-2416 da Maksiwa é recomendado para máquinas que estão dentro da 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 uti l ização de uma única chave para todas as redes. Confira seus diferenciais:

- Construída em chapa metálica pintada com 
epóxi pó.
- Possui chave seccionadora para até 04
cadeados e botão de emergência.
- Botão l iga com sinalização de funcionamento.
- Contactor com comando 24 Volts.
- Permite uti l ização em qualquer rede:
monofásica, bifásica ou trifásica 220 V ou 380 V.
- Permite acionamento de motores até 7,5 CV e 
carga resistiva até 10 KW, respeitando nossas 
especificações.
- Não permite operação caso o equipamento não 
esteja aterrado através do cabo neutro PEN.
Possui ART (Anotação de Responsabil idade 
Técnica).
- Adesivado com advertências, instruções de 
instalação e especificações.

Painel  de Comando com Freio  -  MAKPC-2416-  FR 

MAKPC-2416-FR  é um painel de comando que uti l iza contactor e é recomendado para acionar motores até 5 CVs 
(baixa inércia). Pode ser uti l izado nas seguintes redes elétricas: monofásicas 127 / 220 Volts, bifásicas 220 volts 
e redes trifásicas 220/380 volts.

MAKPC-2416-FR   foi desenvolvido para substituir as chaves manuais e atender as recomendações das normas 
NR.10 e  NR.12. Possui chave seccionadora preparada para fixação de até 4 cadeados de segurança, botão de 
emergência monitorado por relé de segurança, comando 24VCC e sistema de frenagem eletrônica. O
MAKPC-2416-FR é configurável em até 5 opções de rede elétrica e possui chave seletora para as tensões de 
comando independente das tensões e tipos de redes de alimentação.

- Construído em chapa metálica pintada com epóxi pó;
- Chave seccionadora para até 04 cadeados;
- Botão l iga com sinalização de funcionamento;
- Contactor com comando 24 Volts;
- Botão de emergência monitorado por relé de segurança;
- Botão de reset i luminado;
- Sistema de frenagem eletrônica do motor (motores com baixa 
inércia de parada);
- Pode ser uti l izado nos seguintes tipos de rede elétrica:  monofásica, 
bifásica ou trifásica;
- Tempo de parada total da lâmina de 1 até 3 segundos;
- Permite acionamento de motores até 5 CV (baixa inércia),
respeitando nossas especificações;
- Chave seletora para compatibil izar as tensões de comando com as 
tensões da rede de alimentação;
- Somente permite operação caso o equipamento esteja aterrado
(de acordo com a NR.10, o aterramento é obrigatório em todos os
equipamentos elétricos) através do cabo neutro aterrado (PEN),
no mínimo;
- Possui ART (Anotação de Responsabil idade Técnica);

Veja esse equipamento
em operação

Veja esse equipamento
em operação

Produto
nacional

Produto
nacional
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Produto
importado

Pistas  de Apoio
As Pistas de Roletes de Apoio MAKSIWA são ideais para auxil iar nas operações gerais da marcenaria; ampliando a 
área de trabalho, apoiando chapas grandes e pesadas, diminuindo o esforço do operador e, por consequência, 
aumentando a produtividade e qualidade. Possuem regulagem de altura e aguentam trabalhos com
peças compridas.

Capacidade de Carga

Número de Roletes

Dimensões da Mesa

Altura Mínima

Altura Máxima

Embalagem

Dimensões do Equipamento Montado

Peso

50 kg

1

400 x 57 mm

700 mm

1.080 mm

1 Volume -  C. :  59 /  L. :  10 /  A. :  11 cm

C.:  400 /  L. :  420 /  A. :  880 mm

6,5 kg

Pista  de Apoio  com 1 Rolete
PRA/1

Capacidade de Carga

Número de Roletes

Dimensões da Mesa

Altura Mínima

Altura Máxima

Embalagem

Dimensões do Equipamento Montado

Peso

50 kg

5

550 x 430 mm

670 mm

1.150 mm

1 Volume -  C. :  57 /  L. :  48 /  A. :  13 cm

C.:  550 /  L. :  420 /  A. :  880 mm

17 kg

Pista  de Apoio  com 5 Roletes
PRA/5

Capacidade de Carga

Número de Roletes

Dimensões da Mesa

Altura Mínima

Altura Máxima

Embalagem

Dimensões do Equipamento Montado

Peso

200 kg

9

1.650 x 500 mm

660 mm

1.060 mm

1 Volume -  C. :  165 /  L. :  50 /  A. :  30 cm

C.:  1.650 /  L. :  450 /  A. :  880 mm

30 kg

Pista  de Apoio  com 9 Rolete
PRA/9
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Ajuste de Altura

A altura máxima da 
peça é de 150 mm.

Plaina Desengrossadeira
Plaina Desengrossadeira  310 mm /  2  Facas
PDJ.310

A Plaina Desengrossadeira PDJ.310 da Maksiwa é 
indicada para ajustes de pequenas peças e para o 
hobbysta iniciante, começando na arte da marcenaria.

Tem uma potência do motor de 2.000 watts com eixo 
de corte a 9.000 rpm e velocidade de 8 m/min. A 
máquina acompanha 2 lâminas afiáveis pré instaladas 
e possui uma capacidade de corte de até 2 mm por 
operação, com até 310 mm de largura e 150 mm de 
altura.

- Para trabalhar com madeiras de baixa densidade
- Aplicações domésticas e artesanais
- Equipada com sistema anti recuo e alimentação 
mecânica de 8 m/min.
- Proporciona uma experiência com ainda mais 
praticidade no seu dia a dia.

Tensão

Potência

Velocidade

Largura Máxima de Corte

Número de Facas

Profundidade Máxima de Corte

Altura Máxima de Corte

Velocidade de Avanço

Frequência

Proteção Contra Recuo

Alimentação

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

110 V ou 220 V

2.000 W

9.000 RPM

318 mm

2 ( já  insta ladas)

2 mm

153 mm

8 m/min

50 -  60 Hz

Sim

Mecânica

1 Volume -  C. :  61 /  L. :  36 /  A. :  46 cm

C.:  550 /  L. :  670 /  A. :  450 mm

32 Kg

Potência

A PDJ.310 possui 2.000 W 
de potência, sendo uma 
das mais fortes do 
mercado.

Corpo Reforçado

Possui corpo em 
chapa dobrada e 
reforçada.

Roletes

A PDJ.310 possui roletes 
na sua parte superior para 
facilitar em trabalhos com 
peças compridas.

Anti-Recuo

A PDJ.310 possui travas 
anti-recuo, dando mais 
segurança ao operador.

Mesas

Possui ajuste nas 
mesas de entrada.

Produto
importado

Veja esse equipamento em operação
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Plaina Desengrossadeira
Plaina Desengrossadeira  330 mm /  3  Facas
PDJ.330

A PDJ.330 MAKSIWA classifica-se como Júnior; ou 
seja, pertence à categoria de máquinas de pequeno 
porte, destinada ao marceneiro iniciante. Realiza 
operações de desengrosso em tábuas, ripas ou 
vigotes.

A PDJ.330 MAKSIWA possui apenas um motor para
o eixo porta-facas e para o avanço. O eixo de
desengrosso possui 3 facas e avanço de 3,6 e 6 
m/min. As máquinas Júnior MAKSIWA são a
combinação perfeita de economia e qualidade!

Motor

Largura Máxima de Corte

Número de Facas

Profundidade Máxima de Corte

Altura Máxima de Corte

Altura Mínima de Corte

Velocidade de Avanço

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

Monofásico ou Tr i fás ico 1,5 CV -  2 Polos

330 mm

3

2 mm

152 mm

10 mm

3,6 -  6,0 m/min

1 Volume -  C. :  132 /  L. :  60 /  A. :  83 cm

C.:  1.1710 /  L. :  626 /  A. :  1 .065 mm

145 Kg

Altura

A PDJ.330 possui 
ajuste de altura, para 
diversificar trabalhos.

3 Facas

A PDJ.330 trabalha 
com 3 facas, dando 
melhor acabamento 
nas suas peças.

Sistema Coletor

A PDJ.330 tem saída 
para coletor de pó, 
reduzindo a sujeira.

Roletes

A PDJ.330 possui 
roletes para facilitar os 
trabalhos com peças 
compridas.

Produto
importado

Veja esse equipamento em operação
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Plaina Desengrossadeira
Plaina Desengrossadeira  350 mm /  2  Facas
PDJ.350

A PDJ.350 MAKSIWA classifica-se como Júnior; ou 
seja, pertence à categoria de máquinas de pequeno 
porte, destinada ao marceneiro iniciante.

Realiza operações de desengrosso em tábuas, ripas 
ou vigotes. A PDJ.350 MAKSIWA 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. As máquinas Júnior MAKSIWA são a
combinação perfeita de economia e qualidade!

Motor

Motor para o Avanço

Largura Máxima de Corte

Diâmetro do Eixo

Número de Facas

Altura Máxima de Corte

Profundidade Máxima de Corte

Dimensões da Mesa 

Velocidade de Avanço

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

 Monofásico ou Tr i fás ico 2 CV -  2 polos

1/3 CV -  4 Polos

350 mm

75 mm

2 mm

150 mm

4 mm

350 x 500 mm

12 m/min

1 Volume -  C. :  60 /  L. :  55 /  A. :  100 cm

C.:  535 /  L. :  535 /  A. :  989 mm

150 Kg

Facas

A PDJ.350 trabalha 
com duas facas.

Motorização

O motor principal da 
PDJ.350 é de 2 CV, 
podendo ser monofásico 
ou trifásico.

Mesa

A mesa da PDJ.350 
é de ferro fundido.

Estrutura

Possui corpo em chapa dobrada 
e reforçada, para uso com peças 
maiores.

Produto
nacional

Motorização

Trabalha com motor de 2 
CV, nas opções monofásica 
ou trifásica.
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Estrutura

Com corpo em chapa dobrada e 
reforçada, ideal para peças 
maiores.

Plaina Desengrossadeira
Plaina Desengrossadeira  400 mm /  3  Facas
PD.400/3

A plaina PD.400/3 MAKSIWA 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 MAKSIWA possui 3 facas. Ideal para 
desengrossar madeiras verdes ou murchas.

A PD.400/3 MAKSIWA possui motores independentes; 
um para o eixo porta-facas e outro para o avanço

Motor Tri fásico

Largura Máxima de Corte

Número de Facas

Profundidade Máxima de Corte

Altura Máxima de Corte

Velocidade de Avanço

Dimensões da Mesa

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

5 CV -  4 Polos

400 mm

3

5 mm

220 mm

8,5 m/min

400 x 600 mm

1 Volume -  C. :  90 /  L. :  70 /  A. :  115 cm

C.:  790 /  L. :  686 /  A. :  1 .128 mm

320 Kg

Mesa

A mesa de trabalho 
da PD.400/3 é de 
ferro fundido.

Motorização

Trabalha com motor de 5 
CV, nas opções monofásica 
ou trifásica.

3 Facas

A PD.400/3 trabalha com 3 
facas, dando melhor 
acabamento a peças.

Produto
nacional
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Refiladora de Borda
Refiladora de Borda 1000 mm
RBB.1000

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.

A RBB.1000 é um equipamento portáti l  e fácil  de 
instalar, com um versáti l  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.

Motor 

Espessura Máxima do Painel

Espessura Máxima da Fi ta

Ajuste de Largura da Mesa

Comprimento da Mesa

Potência da Tupia

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

110 V ou 220 V

até 60 mm

1 mm

155 à 410 mm

1.000 mm

550 W

1 Volume -  C. :  132 /  L. :  60 /  A. :  83 cm

C.:  1.1710 /  L. :  626 /  A. :  1 .065 mm

19 Kg
Produto
nacional

Coletor de Pó

A RBB.1000 possui saída 
para coletor de pó.

Veja esse equipamento em operação

Mesa Extensora

A mesa de trabalho da RBB.1000 
possui extensor para trabalho 
com peças maiores.

Refilamento Ajustável

O sistema refilo trabalha 
com uma tupia acoplada, 
de até 550 W.

Sistema Raspador

O sistema raspador da 
RBB.1000 é regulável e de 
fácil operação.

64Catálogo Geral de Máquinas para Marcenaria | Apaixonados por Marcenaria



Destopo

O destopo da RBB.4G 
é do tipo guilhotina.

Avanço

Possui um avanço que vai 
auxiliar e garantir maior 
ergonomia durante as 
operações.

Refiladora de Borda
Refiladora de Borda 4  Grupos
RBB.4G

A RBB.4G possui 4 grupos que executa o destopo, 
refilamento, raspagem e polimento em fitas de borda 
aplicadas em chapas de MDF e similares,
proporcionando um perfeito acabamento em seus 
projetos. Realiza essas operações em fitas de borda 
com espessura de até 1 mm, e chapas com altura de 
até 70 mm.

A RBB.4G possui um avanço que vai auxil iá-lo a 
manter a velocidade constante e conduzir a peça para 
o refilamento, a raspagem, e por fim, irá realizar o 
polimento da chapa, garantindo um acabamento 
perfeito em seus projetos.

A RBB.4G é uma máquina robusta e profissional, que 
garante ao amigo marceneiro maior produtividade e 
qualidade no acabamento de chapas de MDF
e similares.

Motor Monofásico

Altura Máxima do Painel

Espessura Máxima da Fi ta

Potência

Velocidade de Avanço

Destopo

Comprimento Mínimo da Peça de Trabalho

Largura Mínima da Peça de Trabalho

Dimensões da Área de Trabalho

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

220 V

até 70 mm

1 mm

2.100 Watts

17 m/min

Manual

160 mm

75 mm

1.300 x 700 mm

1 Volume -  C. :  91 /  L. :  78 /  A. :  68 cm

C.:  1.300 /  L. :  780 /  A. :  680 mm

99 Kg

Painel de Controle

O painel de controle da 
RBB.4G Maksiwa é de 
fácil operação.

Mesa

A mesa de trabalho da RBB.4G 
possui extensor para trabalho 
com peças maiores.

Produto
nacional

Saída para Coletor de Pó

Na RBB.4G as rebarbas da fita 
saem para baixo, evitando o 
acúmulo de sujeira em sua 
área de trabalho, necessitando 
o trabalho com um coletor
de pó.

Veja esse equipamento em operação
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Polidor

O polidor da RBB.4G é 
responsável por dar 
acabamento depois do 
refilo.



Seccionadora
Seccionadora Ti tanium com Riscador  
SST.2945.R

A Maksiwa lança a Seccionadora Titanium 
SST.2945.R, projetada com a melhor tecnologia de 
qualidade e velocidade de processamento para cortes 
em chapas de madeira, MDF e MDP.

A alta qualidade de corte e as altas velocidades de 
trabalho são asseguradas pela regulagem da
velocidade de avanço e pelo sistema de corte tipo 
ital iano, onde o sistema inicia cortando a chapa e 
retorna com a serra abaixada, reduzindo o tempo de 
ciclo.

Possui uma regulagem rápida e precisa de todos os 
ajustes, além de possuir a função para canal de 
gaveta ajustável (0 a 15 mm de profundidade).

A Seccionadora Titanium SST.2945.R possui um 
controle de posição do carro para cortes de peças 
pequenas, podendo cortá-las em qualquer ponto da 
área de trabalho.

Qualidade e precisão são garantidas com a
Seccionadora Titanium SST.2945.R.

Motor Principal

Motor do Riscador

Motor Movimentação do Carro

Tensão

Medidas da Serra Principal

Rotação da Serra Principal  

Medidas do Riscador

Rotação do Riscador

Capacidade de Corte

Profundidade Canal  Gaveta

Pressão de Trabalho do Ar Comprimido

Consumo do Ar Comprimido

Captação de Pó Inferior/Superior

Vazão Mínima para Captação de Pó

Valocidade do Avanço de Corte

Velocidade de Retorno do Corte

Tamanho da Máquina Montada

Peso

Tr i fás ico 5 CV -  2 polos

Tr i fás ico 1 CV -  2 polos

1/3 CV

220 V -  Tr i fás ico

250 x 2,2 x  3,2 x  30 -  80Z trapezoidais

6.000 RPM

120 x 2,5 x  1/4,2 x  20 -  24Z cônicos 

8.300 RPM

Comprimento:  2.900 mm - Al tura:  45 mm

0-15 mm

6 bar (87,06 ldf /pol)

2,5 pés³/min (10 c ic los)

2 saídas:  3” e  4”

45 m³/min

15-30 m/min

30 m/min

C. :  4.600 /  L. :  5 .100 /  A. :  1 .650 mm

1.170 kg
Produto
nacional

Veja esse equipamento em operação

Corte Italiano

O conjunto inicia o processo cortando a 
chapa e retorna com a serra abaixada, 
reduzindo o tempo de ciclo.

Roletes

Roletes nas mesas de 
entrada e saída de 
alimentação.

Limpeza

Acompanha mangueira 
de ar para limpeza.

Coletor de Pó

Saída para coletor de pó 
ajustável de 3’’ e 4’’, que pode 
ser ligado diretamente ao painel 
elétrico da máquina, deixando 
automatizado o acionamento.

Modo Eco

Desliga os motores após 5 
minutos de inatividade.

Velocidade

Possui Controle de 
velocidade de 15 a 
30 m/min.

Praticidade

Possui indicador de presença do 
sistema de corte no ponto de 
troca de serra.

Segurança

A SST.2945.R se encontra 
dentro das normas reguladoras 
de segurança NR.10 e NR.12.
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Seccionadora
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Seccionadora Ti tanium com Riscador  
SST.2945.R

Flaps Transparentes

Aumentando a segurança 
ao cortar diferentes 
tamanhos de peças, a 
SST.2945.R possui flaps 
para proteção do operador.

Batente

Possui dois batentes na 
mesa de entrada e mais 
dois na mesa de saída, 
garantindo repetibilidade 
nos cortes.

Gaveta

Possui função para canal 
de gaveta ajustável de 0 a 
15 mm de profundidade.

Riscador

A Seccionadora SST.2945.R 
possui sistema riscador, 
oferecendo melhor acabamento 
no corte. 

Chapas Inteiras

Com a Seccionadora 
SST.2945.R Maksiwa você 
pode cortar chapas inteiras 
de MDF, facilitando o dia a dia 
dentro de sua marcenaria.

Régua de Refilo

A Seccionadora SST.2945.R 
Maksiwa acompanha régua, 
para cortes estreitos e para 
refilo de peças.



Guia de Corte

A SC.600.I possui 
guia de aperto rápido, 
auxilando no corte.

Motor

O motor da SC.600.I 
é de 1.800 W de 
potência.

Serras  Circulares
Serra  Circular  de Bancada com Eixo Incl inável
SC.600. I  

A Serra de Bancada SC.600.I Black Ed. MAKSIWA foi 
projetada para trabalhar com lâminas de 254 mm 
(10”) podendo cortar madeira e acrí l ico (devendo 
apenas usar a lâmina adequada para cada serviço). 
Motor de 1.800 W – Alta potência para todas as 
aplicações. Inclinação de Serra – 0 a 45 graus. 
Profundidade Máxima de Corte – 70 mm. Guia de 
Alumínio de Aperto Rápido.

Indicada para ajustes de pequenas peças e para o 
hobbysta iniciante, começando na arte da marcenaria.

Tensão

Profundidade Máxima de Corte

Diâmetro Máximo da Serra

Dimensões da Mesa

Incl inação

Potência

Velocidade

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

110 V ou 220 V

90°:  70 mm - 45°:  50 mm

254 mm - 10 Polegas

650 x 430 mm

45° esquerda

1.800 W

4.500 RPM

1 Volume -  C. :  70 /  L. :  52 /  A. :  32 cm

C.:  720 /  L. :  720 /  A. :  900 mm

22 kg

Mesa

A mesa de trabalho é 
de 650 mm x 460 mm.

Estrutura

Com corpo em chapa 
dobrada e leve, é perfeita 
para o hobbysta.

Inclinável

A serra da SC.600.I pode 
ser inclinada em até 45°.

Proteção

Possui proteção sobre 
a serra e acompanha 
sistema anti recuo.

Produto
importado

Veja esse equipamento em operação
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Disponível também na cor vermelha.
Consulte revendedor para verificar
a disponibilidade.



Saco coletor

Na parte inferior, a SC.650.I 
conta com um saco coletor 
para pó e resíduos.

Mesa

A mesa de trabalho da 
SC.650.I possui extensores 
na parte lateral e traseira.

Transporte

A SC.650.I possui 
rodízios para transporte 
e locomoção.

Motorização

A SC.650.I possui 
motor de 1.500 W de 
potência.

Guia Deslizante

A mesa de trabalho conta 
um uma guia deslizante 
para cortes retos ou em 
ângulo.

Guia Laser

Sobre a proteção de serra, 
tem uma guia laser dando 
melhor precisão nos cortes.

Produto
importado

Serras  Circulares
Serra  Circular  de Bancada com Eixo Incl inável
SC.650. I  

A Serra de Bancada SC.650.I MAKSIWA foi projetada 
para trabalhar com lâminas de 254 mm (10”)
podendo cortar madeira e acrí l ico (devendo apenas 
usar a lâmina adequada para cada serviço).

Guia de Alumínio de Aperto Rápido, garantindo 
agil idade e precisão. Linha de Corte a Laser,
adicionando precisão e segurança. Mesa Deslizante 
que oferece a função de esquadrejar cortes retos ou 
em ângulo. Pernas reguláveis e rodas
de movimentação.

Indicada para ajustes de pequenas peças,
diretamente no local de trabalho e para o hobbysta 
iniciante, começando na arte da marcenaria.

Tensão

Profundidade Máxima de Corte

Largura Máxima de Corte da Mesa Móvel

Largura Máxima de Corte da Mesa Fixa

Diâmetro Máximo da Serra

Dimensões da Área de Trabalho sem Prolongadores

Dimensões da Área de Trabalho com Prolongadores

Incl inação

Potência

Velocidade

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

110 V ou 220 V

90°:  80 mm - 45°:  55 mm

340 mm

580 mm

254 mm - 10 Polegas

830 mm x 500 mm

1.010 x 760 mm

45°

1.500 W

5.000 RPM

1 Volume -  C. :  76 /  L. :  45 /  A. :  46 cm

C.:  1.010 /  L. :  760 /  A. :  950 mm

34 kg

Veja esse equipamento em operação
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Pino

A SCA possui pino 
limitador para auxiliar em 
cortes e acabamentos.

Motorização

O motor da SCA pode ir até 15 
CV de potência, dependendo da 
necessidade do marceneiro.

Proteção

Oferecendo maior e melhor 
proteção para o marceneiro, 
possui proteção sobre a serra.

Produto
nacional

Estrutura

O corpo da SCA é 
reforçado, para 
trabalhos mais 
pesados.

Roletes

Possui em sua estrutura 
roletes na entrada e 
saída do corte.

Serras  Circulares
Serra  Circular  Al inhadeira
SCA 

A serra circular de bancada SCA é adequada para 
serviços pesados em fábricas de carrocerias, 
serrarias, madeireiras, construtoras, marcenarias e 
caixarias em geral. Executa o desdobro de tábuas e 
pranchas.

A estrutura é reforçada, podendo suportar motor 
com até 15 CV de potência. Possui mesa de corte 
fixa com 1.000 x 800 mm; guia lateral ajustável em 
até 620 mm. Possui roletes de entrada e saída.

Motor Tri fásico

Profundidade Máxima de Corte

Diâmetro Máximo da Serra

Dimensões da Mesa

Largura Máxima de Corte

Altura Máxima de Corte

Diâmetro do Eixo

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

5 a 15 CV -  2 polos (Padrão 5 CV) Custo extra p/  15 CV

135 mm

400 mm

1.000 x 800 mm

620 mm

135 mm

30 mm

1 Volume -  C. :  120 /  L. :  95 /  A. :  95 cm

C.:  804 /  L. :  1 .426 /  A. :  1 .051 mm

180 kg
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Guia de Corte

Possui guia na mesa de 
corte para auxiliar em 
cortes alinhados.

Motorização

O motor da SCMAR pode ir até 
15 CV de potência, dependendo 
da necessidade do marceneiro.

Produto
nacional

Madeiras Densas

Perfeita para o marceneiro que 
trabalha com peças densas e 
madeiras mais duras.

Serras  Circulares
Serra  Circular  Al inhadeira  para Marcenar ia
SCMAR

A serra circular de bancada SCMAR MAKSIWA é 
adequada para serviços pesados em fábricas de 
carrocerias, serrarias, madeireiras, construtoras, 
marcenarias e caixarias em geral. Executa o desdobro 
de tábuas e pranchas.

A estrutura de ambas as serras, é reforçada, podendo 
suportar motor com até 15 CV de potência. Possui 
mesa de corte fixa com 1.000 x 800 mm; guia lateral 
ajustável em até 620 mm.

Motor Tri fásico

Diâmetro Máximo da Serra

Dimensões da Mesa

Largura Máxima de Corte

Altura Máxima de Corte

Diâmetro do Eixo

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

5 a 15 CV -  2 polos (Padrão 5 CV) Custo extra p/  15 CV

400 mm

1.000 x 800 mm

620 mm

135 mm

30 mm

1 Volume -  C. :  120 /  L. :  95 /  A. :  95 cm

C.:  908 /  L. :  1 .470 /  A. :  1 .024 mm

180 kg
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Mesa de Trabalho

Sua mesa é ampla, 
medindo 750 x 740 mm.

Motorização

O motor da SCCC pode ser 
monofásico ou trifásico, indo 
de 3 a 5 CV.

Proteção

A SCCC possui ainda proteção 
sobre a serra, oferenco maior 
segurança ao operador.

Guia de Corte

Possui ainda guia na mesa 
de trabalho, para auxiliar no 
alinhamento de cortes retos.

Produto
nacional

Estrutura

Feita para ser usada em obras e 
carpintarias, a SCCC possui 
estrutura leve e prática.

Serras  Circulares
Serra  Circular  de Construção Civ i l
SCCC 

Com um novo desing, a serra circular de bancada 
SCCC MAKSIWA é apropriada para construtoras e 
caixarias em geral. Executa refilamento de tábuas, 
vigas e compensados.

Possui mesa de corte fixa com 750 x 740 mm; guia 
lateral ajustável em até 350 mm. De estrutura leve, a 
SCCC MAKSIWA é prática e fácil  de manusear.

Motor Monofásico

Motor Tri fásico

Diâmetro Máximo da Serra

Dimensões da Mesa

Largura Máxima de Corte

Altura Máxima de Corte

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

3 CV -  2 Polos (padrão)

3 a 5 CV -  2 Polos (Padrão 3 CV) -  Custo extra p/  5 CV

350 mm

750 x 740 mm

350 mm

110 mm

1 Volume -  C. :  85 /  L. :  76 /  A. :  96 cm

C.:  914 /  L. :  1 .056 /  A. :  1 .115 mm

95 kg
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Mesa

Sua mesa é ampla, 
medindo 680 x 500 mm.

Pendulo

O sistema de pendulo é 
manual e fácil operação.

Motorização

O motor da DPI pode ser 
monofásico ou trifásico 
3 CV.

Produto
nacional

Estrutura

Feita para ser usada em 
madeiras brutas, maciças e 
assoalhos.

Estrutura

Feita para ser usada em 
obras e carpintarias, a 
SCCC possui estrutura 
firme e prática.

Serras  Circulares
Destopadeira  de Pendulo Infer ior
DPI  

A serra circular destopadeira DPI MAKSIWA é 
adequada para destopar grandes peças em madeira 
maciça, tábuas, ripas, ripões, assoalhos, forros e 
pranchas de até 100 mm de altura.

A estrutura é reforçada, podendo suportar motor com 
até 3 CV de potência. Possui mesa de corte fixa com 
680 x 500 mm; guia lateral ajustável em até 300 mm.

Opção Motor Monofásico

Opção Motor Tri fásico

Profundidade Máxima de Corte

Diâmetro Máximo da Serra

Dimensões da Mesa

Largura Máxima de Corte

Altura Máxima de Corte

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

3 CV -  2 Polos

3 CV -  2 Polos

100 mm

350 mm

680 x 500 mm

300 mm

100 mm

1 Volume -  C. :  70 /  L. :  65 /  A. :  97 cm

C.:  680 /  L. :  696 /  A. :  1 .027 mm

115 kg
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Coluna Inclinável

A coluna da MK.100.I 
pode ser inclinada em 
até 45° para esquerda.

Serras  Meia Esquadr ia
Serra  Circular  Meia Esquadr ia  -  8”
MK.100. I  

A l inha de Serras de Esquadrias MK.100.I foi
projetada para trabalhar com lâminas de 210 mm (8”) 
podendo cortar madeira, acrí l ico e alumínio (devendo 
apenas usar a lâmina adequada para cada serviço). 
Motor de 1.200 W. Empunhadura na Horizontal, 
oferecendo maior comodidade e controle ao usuário. 
Inclinação de Serra, 0 a 45 graus. Posições de Corte 
Reguláveis, 0 a 45 graus para esquerda e direita.

Obs.: Madeiras maciças ou com alta densidade 
necessitam de máquinas para uso profissional.

Tensão

Profundidade Máxima de Corte

Diâmetro Máximo da Serra

Incl inação

Incl inação da Mesa

Potência

Velocidade

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

110 V ou 220 V

120 mm

210 mm

45° esquerda

45° esquerda e d ire i ta

1.200 W

4.500 RPM

1 Volume -  C. :  42 /  L. :  37 /  A. :  33 cm

C.:  524 /  L. :  590 /  A. :  530 mm

7 kg

Motor

O motor da 
MK.100.I Maksiwa 
possui 1.200 W de 
potência.

Mesa

A mesa de trabalho 
pode ser inclinada em 
até 45° para os dois 
lados.

Hobbysta

A MK.100.I é perfeita para o 
hobbysta e para o estusiasta 
em marcenaria.

Saída para Coletor de Pó

Possui saída para coletor 
de pó e acompanha saco 
reservatório.

Produto
importado

Veja esse equipamento em operação
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Coluna Inclinável

A coluna da MK.200.I 
pode ser inclinada em 
até 45° para 
esquerda.

Hobbysta

A MK.200.I é perfeita para o 
hobbysta e para o estusiasta 
em marcenaria.

Veja esse equipamento em operação

Serras  Meia Esquadr ia
Serra  Circular  Meia Esquadr ia  -  10”
MK.200. I  

A l inha de Serras de Esquadrias MK.200.I MAKSIWA 
foi projetada para trabalhar com lâminas de 254 mm 
(10”) podendo cortar madeira, acrí l ico e alumínio 
(devendo apenas usar a lâmina adequada para cada 
serviço).

Motor de 1.500 W. Design Arrojado com
empunhadura que facil ita e transporte e garante 
maior controle. Inclinação de Serra de 0 a 45 graus. 
9 Posições de Corte Predeterminadas, para cortes 
rápidos. Sistema de Aperto Rápido, oferecendo 
segurança e agil idade.

Tensão

Profundidade Máxima de Corte

Diâmetro Máximo da Serra

Incl inação

Incl inação da Mesa

Guia a Laser

Potência

Velocidade

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

110 V ou 220 V

120 mm

254 mm - 10”

45° esquerda

45° esquerda e d ire i ta

Sim

1.500 W

4.500 RPM

1 Volume -  C. :  59 /  L. :  45 /  A. :  42 cm

C.:  970 /  L. :  740 /  A. :  540 mm

18 kg
Produto
importado Design Arrojado

A MK.200.I possui 
empunhadura que 
facilita o transporte e 
garante maior controle.

Laser

A MK.200.I tem 
guia laser para 
cortes mais 
precisos.

Mesa

A mesa de trabalho pode 
ser inclinada em até 45° 
para os dois lados.

Saída para Coletor de Pó

Possui saída para coletor 
de pó e acompanha saco 
reservatório.
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Coluna Inclinável

A coluna da MK.300.I 
pode ser inclinada em 
até 45° para esquerda.

Veja esse equipamento em operação

Serras  Meia Esquadr ia
Serra  Circular  Meia Esquadr ia  -  10”
MK.300. I  

A l inha de Serras de Esquadrias MK.300.I MAKSIWA 
foi projetada para trabalhar com lâminas de 254 mm 
(10”) podendo cortar madeira, acrí l ico e alumínio 
(devendo apenas usar a lâmina adequada para cada 
serviço).

Motor de 2.000 W – Alta potência para diversas 
aplicações. Design Arrojado, empunhadura que 
facil ita e transporte e garante maior controle. 
Inclinação de Serra de 0 a 45 graus. Posições de 
Corte Reguláveis de 0 a 45 graus para esquerda e 
direita. Dupla Guia Telescópica, garantindo
estabil idade e agil idade.

Tensão

Profundidade Máxima de Corte

Diâmetro Máximo da Serra

Incl inação da Coluna

Incl inação da Mesa

Guia a Laser

Dupla Guia Telescópica

Potência

Velocidade

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

110 V ou 220 V

305 mm

254 mm - 10”

45° esquerda

45° esquerda e d ire i ta

Sim

Sim

2.000 W

4.500 RPM

1 Volume -  C. :  85 /  L. :  57 /  A. :  41 cm

C.:  1.030 /  L. :  534 /  A. :  590 mm

21 kg
Produto
importado Design Arrojado

A MK.300.I possui 
empunhadura que facilita 
o transporte e garante 
maior controle.

Mesa

A mesa de trabalho 
pode ser inclinada 
em até 45° para os 
dois lados.

Saída para Coletor de Pó

Possui saída para coletor de 
pó e acompanha saco 
reservatório.

Guia Telescópica

A MK.300.I Maksiwa possui guia 
telescópica para aumentar a área 
de corte.

Disco

O disco da 
MK.300.I é de 
10” (254 mm).
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Veja esse equipamento em operação

Serras  Meia Esquadr ia
Serra  Circular  Meia Esquadr ia  -  12”
MK.400. I  

A l inha de Serras de Esquadrias MK.400.I MAKSIWA 
foi projetada para trabalhar com lâminas de 305 mm 
(12”) podendo cortar madeira, acrí l ico e alumínio 
(devendo apenas usar a lâmina adequada para cada 
serviço).

Motor de 2.000 W, alta potência para diversas
aplicações. Design Arrojado, com empunhadura que 
facil ita e transporte e garante maior controle.
Inclinação de Serra de 0 a 45 graus. Tecnologia Dupla 
de Laser. Posições de Corte Reguláveis de 0 a 45 
graus para esquerda e direita. Dupla Guia
Telescópica, garantindo estabil idade e agil idade.

Tensão

Profundidade Máxima de Corte

Diâmetro Máximo da Serra

Incl inação da Coluna

Incl inação da Mesa

Dupla Guia Laser

Dupla Guia Telescópica

Potência

Velocidade

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

110 V ou 220 V

340 mm

300 mm - 12”

45° esquerda

45° esquerda e d ire i ta

Sim

Sim

2.000 W

3.850 RPM

1 Volume -  C. :  82 /  L. :  56 /  A. :  55 cm

C.:  1.030 /  L. :  564 /  A. :  740 mm

32 kg

Produto
importado

Design Arrojado

A MK.400.I possui empunhadura 
que facilita o transporte e 
garante maior controle.

Guia Laser

A MK.400.I possui 
dupla guia laser para 
cortes mais precisos.

Serra de 12”

A MK.400.I possui uma 
das maiores serras do 
mercado.

Mesa

A mesa de trabalho pode 
ser inclinada em até 45° 
para os dois lados.

Saída para Coletor de Pó

Possui saída para coletor 
de pó e acompanha saco 
reservatório.

Batente

A MK.400.I possui batente 
para cortes e rasgos em 
trabalhos específicos.

Coluna Inclinável

A coluna da MK.400.I pode 
ser inclinada em até 45° 
para esquerda.
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Mesa Inclinável

A mesa de trabalho da 
SF.250.C pode ser 
inclinada em até 45°.

Guia da Fita

A guia da fita possui ajuste de 
altura, oferecendo maior controle 
na hora do trabalho.

Materiais

Executa cortes curvos e 
retos em materiais como: 
compensados, MDF, madeira 
de baixa  densidade, 
plásticos, acrílicos, entre 
outros materias.

Estrutura

Com corpo em chapa 
dobrada, a SF.250.C é 
forte e estruturada.

Hobbysta

A SF.250.C é perfeita para 
o hobbysta e entusiasta da 
marcenaria.

Serras  Fi ta
Serra  Fi ta  Volante 250 mm com Mesa Incl inável
SF.250.C 

A serra fita SF.250.C MAKSIWA é ideal para executar 
cortes curvos e retos em materiais como:
compensados, MDF, madeira de baixa  densidade, 
plásticos, acrí l icos, entre outros materias. Para os 
cortes retos pode-se uti l izar a guia lateral com ajuste 
de até 245 mm. Visando oferecer maior versati l idade 
ao marceneiro trabalha com peças de artesanato, a 
SF.250.C MAKSIWA possui mesa inclinável de 0° a 
45°. Sua base é desmontável, podendo ser fixada em 
outra estrutura.

A SF.250.C MAKSIWA é a combinação perfeita de 
economia, arte e versati l idade!

Motor

Altura Máxima de Corte

Dimensões da Mesa

Diâmetro do Volante

Pessagem até a Coluna

Incl inação da Mesa

Comprimento da Fi ta

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

1/2 CV -  4 Polos

120 mm

340 x 340 mm

250 mm

245 mm

45°

1.790 mm

1 Volume -  C. :  84 /  L. :  32 /  A. :  43 cm

C.:  340 /  L. :  340 /  A. :  1 .600 mm

33 kg
Produto
importado

Veja esse equipamento em operação
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Motorização

Possui motor de 2 CV 
de potência para 
diversos trabalhos.

Altura de Corte

A altura de corte da 
SF.400.C, em 90°, é de 20 
mm, para peças maiores.

Estrutura

Com corpo em chapa dobrada, 
é forte e estruturada para 
diversos tipos de trabalho.

Mesa

Possui mesa inclinável 
de 0 a 45 graus.

Serras  Fi ta
Serra  Fi ta  Volante 400 mm com Mesa Incl inável
SF.400.C 

A serra fita SF.400.C MAKSIWA foi desenvolvida com 
alto padrão de qualidade para atender marcenarias de 
pequeno a médio porte. Executa cortes curvos e retos 
em materiais como: compensados, MDF, madeira 
maciça, plásticos, acrí l icos, entre outros.

Observação: para os cortes retos pode-se uti l izar a 
guia lateral com ajuste de até 375 mm. Possui mesa 
inclinável de 0° a 45°, o que permite trabalhos em 
cantos inclinados. A SF.400.C MAKSIWA é a opção 
perfeita para o profissional que exige qualidade!

Motor

Altura Máxima de Corte

Dimensões da Mesa

Diâmetro do Volante

Pessagem até a Coluna

Incl inação da Mesa

Comprimento da Fi ta

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

Monofásico ou Tr i fás ico 2 CV -  4 Polos

250 mm

540 x 490 mm

400 mm

375 mm

45°

3.050 mm

1 Volume -  C. :  110 /  L. :  73 /  A. :  203 cm

C.:  776 /  L. :  598 /  A. :  1 .818 mm

185 kg
Produto
importado
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Mesa

Possui mesa 
ampla e reforçada 
de 500 x 600 mm.

Mesa Inclinável

A mesa de trabalho da 
SF.600.C pode ser inclinada 
de 0 a 45 graus.

Estrutura

Com corpo em chapa dobrada, a 
SF.600.C é forte e estruturada para 
trabalho com peças maiores.

Profissional

Projetada para atender           
marcenarias de médio a 
grande porte.

Serras  Fi ta
Serra  Fi ta  Volante 600 mm com Mesa Incl inável
SF.600.C 

Simplesmente superior! Sofisticados acessórios 
compõem a serra fita SF.600.C MAKSIWA. Suas 
principais operações são cortes curvos e retos; 
sendo que neste últ imo pode-se usar a guia lateral de 
aperto rápido – feita em alumínio – ajustável em até 
460 mm. Possui mesa ampla com 500 x 600 mm, 
estrutura reforçada e motor de 4 CV de potência. 
Projetada para atender marcenarias de médio a 
grande porte, a SF.600.C MAKSIWA caracteriza-se 
como a serra fita mais completa da l inha MAKSIWA. 
Você que exige qualidade, precisão e estabil idade, 
escolha a melhor: SF.600.C MAKSIWA!

Motor

Altura Máxima de Corte

Dimensões da Mesa

Diâmetro do Volante

Pessagem até a Coluna

Incl inação da Mesa

Comprimento da Fi ta

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

Monofásico e Tr i fás ico 4 CV -  4 Polos

310 mm

500 x 600 mm

600 mm

460 mm

45°

4.080 mm

1 Volume -  C. :  192 /  L. :  55 /  A. :  83 cm

C.:  1.020 /  L. :  710 /  A. :  2 .049 mm

330 kg
Produto
importado
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Profissional

Adequada para marcenarias 
de médio porte, a máquina 
SF.40.MI MAKSIWA possui 
mesa inclinável.

Corpo Reforçado

O corpo da SF.40.MI é 
reforçado para trabalho 
mais pesados.

Guia de Corte

A SF.40.MI possui guia de 
aperto rápido na sua mesa 
de trabalho.

Painel Normatizado

Atende as recomendações 
da NR.10 e NR.12.

Serras  Fi ta
Serra  Fi ta  Volante 400 mm com Mesa Incl inável
SF.40.MI  

A serra fita SF.40.MI MAKSIWA executa cortes curvos 
e retos em materiais como: compensados, MDF, 
madeira maciça, plásticos, acrí l icos, entre outros. 
Observação: para os cortes retos pode-se uti l izar a 
guia lateral com ajuste.

Possui mesa ampla com 550 x 450 mm, estrutura 
reforçada e motor de até 2 CV de potência. Adequada 
para marcenarias de médio porte, a máquina SF.40.MI 
MAKSIWA possui mesa inclinável.

Motor Monofásico

Motor Tri fásico

Altura Máxima de Corte

Dimensões da Mesa

Diâmetro do Volante

Pessagem até a Coluna

Incl inação da Mesa

Comprimento da Fi ta

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

1,5 a 2 CV -  4 Pls  (Padrão 1,5 CV) Custo extra p/  2 CV

1,5 a 2 CV -  4 Pls  (Padrão 1,5 CV) Custo extra p/  2 CV

360 mm

450 x 550 mm

400 mm

380 mm

Sim

3.340 mm

1 Volume -  C. :  80 /  L. :  70 /  A. :  185 cm

C.:  700 /  L. :  830 /  A. :  1 .815 mm

185 kg
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Coletor de Pó

A SF.60.Mi possui saída para 
coletor de pó sob a serra, 
reduzindo sujeira e resíduos.

Serras  Fi ta
Serra  Fi ta  Volante 600 mm com Mesa Incl inável
SF.60.MI

A serra fita SF.60.MI MAKSIWA executa cortes curvos 
e retos em materiais como: compensados, MDF, 
madeira maciça, plásticos, acrí l icos, entre outros. 
Observação: para os cortes retos pode-se uti l izar a 
guia lateral com ajuste de até 590 mm. 

Possui mesa ampla com 550 x 750 mm, estrutura 
reforçada e motor de até 3 CV de potência. Adequada 
para marcenarias de médio a grande porte, a máquina 
SF.60.MI MAKSIWA possui mesa inclinável.

Motor Monofásico

Motor Tri fásico

Altura Máxima de Corte

Dimensões da Mesa

Diâmetro do Volante

Pessagem até a Coluna

Incl inação da Mesa

Comprimento da Fi ta

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

2 a 3 CV -  4 Polos (Padrão 2 CV) Custo extra p/  3 CV

2 a 3 CV -  4 Polos (Padrão 2 CV) Custo extra p/  3 CV

400 mm

600 x 750 mm

600 mm

550 mm

45°

4.180 mm

1 Volume -  C. :  110 /  L. :  73 /  A. :  203 cm

C.:  785 /  L. :  1 .100 /  A. :  2 .015 mm

250 kg

Guia de Fita

A guia da fita possui ajuste 
de altura, oferecendo maior 
controle na hora do 
trabalho.

Painel Normatizado

Atende as recomendações 
da NR.10 e NR.12.

Estrutura

Com corpo em chapa dobrada, 
a SF.60.MI é forte e estruturada 
para trabalhos mais pesados.

Produto
nacional
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Produto
nacional

Transpor tador
Transportador  de Chapas 
TC.3000

O Transportador de Chapas TC.3000 foi projetado 
para facil itar a o dia a dia do profissional em sua 
marcenaria. De estrutura reforçada, o TC.3000 possui 
regulagens de altura de tombamento entre 845 e 945 
mm. Possibil itando assim, operar junto com a
maioria das máquinas em uma marcenaria, como 
seccionadoras e esquadrejadeiras. Possui também 
amortecedores que proporcionam maior proteção 
contra impactos na chapa. Seus rodízios garantem 
maior mobil idade na operação do equipamento. É 
possível transportar sozinho uma chapa inteira de 
MDF.

Altura Máxima da Mesa

Altura Mínima da Mesa

Dimensões Máximas da Chapa

Capacidade Máxima de Carga

Embalagem

Dimensões do Equipamento Montado

Peso

945 mm

845 mm

2750 x 30 x 1840

115 kg

1 Volume -  C. :  112 /  L. :  37 /  A. :  90 cm

C.:  1.085 /  L. :  739 /  A. :  1 .237 mm

32 kg

Veja esse equipamento em operação

Fácil transporte

Com seus rodízios de transporte 
ajudam e facilitam o transporte 
de chapas grandes.

Inclinável

O operador pode inclinar a chapa inteira 
sobre o equipamento que irá utilizar, 

reduzindo riscos de acidentes ou 
problemas decorrentes do esforço.

Chapas Inteiras

O Transportador de Chapas 
TC.3000 suporta chapas inteiras 
de MDF, auxiliando o marceneiro 
no seu dia a dia.
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Tupia Estacionár ia
Tupia Refiladora de Borda -  600 mm
TU.600.BD 

A TU.600.BD MAKSIWA, possui alta rotação de 
trabalho, de 11.000 RPM, o que permite refilar peças 
recém saídas de Coladeiras de Borda. Para rebaixar e 
perfilar molduras, a TU.600.BD MAKSIWA, possui 
além do eixo para fresa convencional de Ø ½” (12,7 
mm), um jogo de pinças para adaptação de fresas 
manuais, ideais para o artesanato. A agil idade e 
versati l idade para realizar múltiplas funções em 
apenas uma máquina, com a garantia de qualidade 
MAKSIWA, você só encontra na TU.600.BD MAKSIWA. 
TU.600.BD MAKSIWA, a máquina ideal para você!

Motor

Diâmetro do Eixo

Tamanho das Pinças

Dimensões da Mesa

Curso Vert ical  do Eixo

Estrutura da Mesa

Velocidade

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

Monofásico 1 CV -  2 Polos

12,7 mm - 1/2”

1/2’  e  1/4”

610 x 480 mm

22,5 mm

Ferro Fundido

11.000 RPM

1 Volume -  C. :  70 /  L. :  66 /  A. :  59 cm

C.:  610 /  L. :  620 /  A. :  1 .100 mm

95 kg
Produto
importado

Veja esse equipamento em operação

Mesa

A mesa da TU.600.BD é feita 
de ferro fundido, oferecendo 
melhor suporte para diversos 
trabalhos.

Guia

A TU.600.BD possui 
também um conjunto 
de guias, para auxiliar 
o operador.

Pinças

Acompanha também 
duas pinças, aumentando 
as possibilidades de 
operação.

(Não acompanha fresas)

Estrutura

A estrutura é feita de chapa 
dobrada e reforçada, de fácil 
montagem e ajuste.
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Tupia Estacionár ia
Tupia Júnior  -  600 mm
TUJ.600 

A tupia TUJ.600 MAKSIWA, da categoria Júnior; 
máquinas de pequeno porte, executa operações de 
rebaixo e perfis para molduras em peças retas ou 
curvas.

Para alimentação manual de peças, possui proteção 
da fresa de corte o que aumenta a segurança do 
operador. Outra opção é adequar um equipamento de 
Avanço, que faça a alimentação de peças
automaticamente.

A tupia TUJ.600 é perfeita para o marceneiro que 
busca produtividade, economia e qualidade!

Motor Monofásico

Motor Tri fásico

Diâmetro do Eixo

Dimensões da Mesa

Curso Vert ical  do Eixo

Estrutura da Mesa

Velocidade

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

2 a 3 -  2 Polos (Padrão 2 CV) Custo extra para 3 CV

2 a 3 -  2 Polos (Padrão 2 CV) Custo extra para 3 CV

30 mm

600 x 700 mm

110 mm

Chapa Reforçada

2.300 RPM; 5.300 RPM

1 Volume -  C. :  73 /  L. :  62 /  A. :  102 cm

C.:  873 /  L. :  645 /  A. :  1 .128 mm

100 kg
Produto
nacional

Veja esse equipamento em operação

Guia e Proteção

Sobre a mesa da TUJ.600, 
você encontra o conjuto de 
guias e a proteção em acrílico.

Estacionária

Por ser uma máquina 
grande e para trabalho 
com peças maiores, a 
TUJ.600 é estacionária.

Saída para Coletor de Pó

O operador pode acoplar um 
coletor de pó da saída traseira 
da TUJ.600, diminuindo sujeira 
e resíduos.

Mesa

A mesa da TUJ.600 é 
reforçada, perfeita para 
trabalhos com madeiras 
mais densas.
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Tupia Estacionár ia
Tupia com Mesa Móvel  -  700 mm
TU.700.MM

A tupia TU.700.MM MAKSIWA realiza as mesmas 
operações dos modelos anteriores, porém sua mesa 
de trabalho é 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. Também 
pode ter al imentação de peças, manual ou automática 
(com equipamento de Avanço). A tupia TU.700.MM 
MAKSIWA, é adequada para artesanato, molduragem, 
rebaixos, entre outros.

Motor

Diâmetro do Eixo

Dimensões da Mesa

Dimensões da Mesa Móvel

Curso Vert ical  do Eixo

Estrutura da Mesa

Velocidade

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

Monofásico ou Tr i fás ico 3 CV -  2 Polos

30 mm

700 x 555 mm

500 x 320 mm

90 mm

Ferro Fundido

8.900 RPM

1 Volume -  C. :  76 /  L. :  61 /  A. :  99 cm

C.:  875 /  L. :  670 /  A. :  1 .174 mm

200 kg

Produto
importado

Veja esse equipamento em operação

Fixação

A TU.700.MM possui 
sistema de fixação sobre 
a mesa, dando melhor 
segurança na operação.

Mesa Móvel

A TU.700.MM possui 
mesa móvel, oferecendo 
mais possibilidades de 
trabalhos.

Saída para Coletor de Pó

O operador pode acoplar um 
coletor de pó da saída traseira 
da TU.700.MM, diminuindo 
sujeira e resíduos.

Mesa

A mesa da TU.700.MM é feita 
de ferro fundido, oferecendo 
melhor suporte para diversos 
trabalhos.
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Tupia Estacionár ia
Tupia -  700 mm
TU.700.FF

A tupia TU.700.FF MAKSIWA realiza as mesmas 
operações dos modelos anteriores, porém sua mesa 
de trabalho é em ferro fundido, o que torna a máqui-
na mais robusta e estável para garantir acabamentos 
mais precisos.

Também pode ter al imentação de peças, manual ou 
automática (com equipamento de Avanço). A tupia 
TU.700.FF MAKSIWA, é adequada para artesanato, 
molduragem, rebaixos, entre outros. Na hora de 
escolher, decida-se por uma tupia com qualidade 
reconhecida no mercado.

Motor Monofásico

Motor Tri fásico

Diâmetro do Eixo

Dimensões da Mesa

Curso Vert ical  do Eixo

Estrutura da Mesa

Velocidade

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

2 a 3 CV -  2 polos (Padrão 3 CV) -  Custo extra p/  3 CV

2 a 3 CV -  2 polos (Padrão 3 CV) -  Custo extra p/  3 CV 

30 mm

700 x 700 mm

110 mm

Ferro Fundido

2.300 RPM; 5.300 RPM

1 Volume -  C. :  77 /  L. :  70 /  A. :  107 cm

C.:  875 /  L. :  670 /  A. :  1 .174 mm

200 kg
Produto
nacional

Estacionária

Por ser uma máquina 
grande e para 
trabalho com peças 
maiores, a TU.700.FF 
é estacionária.

Mesa

A mesa da TU.700.FF  é feita 
em ferro fundido, perfeita para 
trabalhos com madeiras mais 
densas.

Ajustes

A TU.700.FF possui na 
sua lateral volante e 
manípulos de ajustes, 
facilitando a operação.

Guias

Sobre a mesa da 
TU.700.FF, você 
encontra o conjuto 
de guias e a 
proteção.
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Tupia Estacionár ia
Tupia -  900 mm
TUE.900

A tupia TUE.900 MAKSIWA 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.

Também pode ter al imentação de peças, manual ou 
automática (com equipamento de Avanço). A tupia 
TUE.900 MAKSIWA, é adequada para indústria
moveleira, madeireiras, ou seja, para peças de grande 
porte. A TUE.900 MAKSIWA é a tupia ideal para a 
marcenaria que exige produtividade e qualidade!

Motor Tri fásico

Diâmetro do Eixo

Dimensões da Mesa

Curso Vert ical  do Eixo

Estrutura da Mesa

Velocidade

Embalagem

Dimensões da Máquina Montada

Peso

5 CV -  2 Polos

30 mm

900 x 700 mm

110 mm

Ferro Fundido

2.300 RPM; 5.300 RPM; 8.000 RPM

1 Volume -  C. :  107 /  L. :  78 /  A. :  100 cm

C.:  1.061 /  L. :  774 /  A. :  1 .100 mm

280 kg
Produto
nacional

Guias

Sobre a mesa da TUE.900 
você encontra o conjuto de 
guias e a proteção.

Mesa

A mesa da TUE.900  é feita 
em ferro fundido, perfeita 
para trabalhos com 
madeiras mais densas.

Motorização

O motor da TUE.900 é de 5 CV 
potência, ideal para trabalhos 
com peças mais densas.
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