
Maior potência e mobilidade
em Sistema de CorteZIPCUTTER

https://www.youtube.com/watch?v=UyWkX0eDEoU
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ZIPCUTTER
A única ferramenta do mercado para à discos de corte de 6“

O Sistema de Corte à bateria ZIPCUTTER, oferece o mais alto desempenho 
em casos onde não há fonte de alimentação disponível. É a única ferramenta 
do mercado compatível à discos de corte de 6“. Com bateria de 18V/5,2Ah, 
possui exclusivo Sistema com recarregador ventilado para recargas rápidas e 
a temperaturas mais baixas. O Sistema de Corte ZIPCUTTER também possui 
o controle eletrônico de velocidade DYNAMAX que protege a máquina contra 
sobrecarga e superaquecimento. Dotado de bateria que permite rotação de 270° 
e fácil acesso à escovas de carvão. A bateria do sistema ZIPCUTTER possui 
sensores de proteção eletrônica individual por célula, que impede curto-circuitos 
e danos. ZIPCUTTER foi especialmente projetada para prevenir desalinhamentos e 
vibrações, permitindo cortes mais rápidos, precisos e com maior conforto. 

u Suporte de bateria com rotação de 270˚ 
Permite melhor posicionamento da bateria para maior conforto e praticidade.

u Leve
Mais leve da categoria, mesmo com um motor mais potente.

u Controle eletrônico DYNAMAX 
Garante velocidade constante mesmo sob carga total.

u Indicador LED 
Acende antes que a ferramenta entrar em sobrecarga. Durante a troca de bateria, 
caso o interruptor esteja acionado, o LED começará a piscar e o equipamento não 
irá iniciar.

u Embreagem eletrônica de segurança 
Impede o funcionamento da máquina quando ocorre travamento.

u Filtro contra poeira removível 
Impede o acúmulo de poeira e partículas. Fácil instalação e limpeza.

u Circuitos de proteção eletrônica individual por célula
Previne contra sobrecarga, superaquecimento ou curtos na bateria.

u Indicator LED de carga da bateria 
Indica qual o nível de carga da bateria até atingir 25%.

u Engrenagens helicoidais  
 Mecanismo projetado para oferecer maior vida útil do equipamento e cortes  
  mais suaves e redução de ruídos, através de engrenagens helicoidais.

u Placa retentora frontal 
Mantém todas as peças sempre firmes, eliminando o desalinhamento mesmo
sob carga e aumentando a vida útil da ferramenta.

u Bucha traseira   
 Absorve o impacto e reduz a vibração. Aumenta
 a estabilidade e conforto ao operador.

u Botão de trava do eixo  
 Promove trocas mais fáceis, rápidas e seguras.

u Interruptor de acionamento 
 Interruptor de acionamento ao lado da posição de corte para maior ergonomia.

Características:

KIT ZIPCUTTER Código: 34-A 961

Descrição Códigos Quantidade

Equipamento ZipCutter 34-A 760 1 unid.

Maleta de transporte 34-B 013 1 unid.

Bateria 18V/5.2Ah 34-B 001 2 unid.

Recarregador de bateria 34-B 022 1 unid.

Capa de proteção 34-B 012 1 unid.

Disco de corte ZipOne 6” 11-T 662 5 unid.

Disco de corte Combo Zip 6” 11-T 862 5 unid.

Itens inclusos: equipamento Zipcutter, capa de proteção, manopla
anti-vibração, flange e porca.

EQUIPAMENTO ZIPCUTTER

Código
Diâmetro
do disco

RPM
Rosca
do eixo

Tensão de 
operação

Peso sem 
bateria

34-A 760 6” 8,000 M-14 18 V 1,8 kg

KIT ZIPCUTTER
*Bateria e carregador são adquiridos separadamente


