
NOVA GAMA SERRAS DE FITA   
CB311, CB511, CB651



Pega dupla segurança Cabe em espaços 
pequenos

Corte preciso Estabilidade da máquina

A máquina CB311 é a serra de fita mais pequena e segura da gama. 
Está desenhada para corte a seco de tijolos de construção ligeiros 
e oferece uma altura máxima de corte de 310mm. O seu desenho 
ergonómico e compacto torna-a fácil de transportar, enquanto as 
pegas de segurança especiais são extremamente seguras de utilizar.

NORTON CLIPPER CB311

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
• Pega dupla para aumentar a segurança do operador
• Desenho ergonómico e compacto para um transporte fácil no local
• Os pés da máquina são extensíveis para melhorar o conforto do 

operador em pavimentos irregulares
• A mesa rebatível galvanizada oferece durabilidade e armazenamento fácil
• Máquina robusta e fiável que requer pouca manutenção
• Tem uma saída de poeira que pode ser ligada a um aspirador
• Entregue com uma banda Extreme CB311 para melhor desempenho 

Ideal para tijolos de argila “aerated” e tijolos de 
betão “autoclaved aerated”.

Modelo CB311 Dimensões da Banda 2950 x 27mm

Código SAP 70184602677 Max. comprimento de corte 660mm

Código EAN 13 5450248736417 Max. altura de corte 310mm

Tensão elétrica / Potência Kw (Hp) 230V ~1 / 1,1kW (1,5hp) Peso 132kg

Dimensões 830 x 620 x 1600mm

DADOS DO PRODUTO

Código SAP Nível de qualidade Produto recomendado Comprimento da banda

70184603100 Banda Extreme CB311 2950mm

70184603101 Banda Pro CB311 2950mm

BANDAS RECOMENDADAS

GAMA SERRAS DE FITAS 
A Norton Clipper disponibiliza uma gama completa de serras de fita para trabalhos ligeiros de corte 
em betão celular, blocos e outros materiais de construção leves. A gama inclui as máquinas CB311, 
CB511 e CB651, todos desenhadas com diferentes profundidades máximas de corte, para que possa 
obter os melhores resultados na sua aplicação.

Fácil de transportar



As serras de fita CB511 e CB651 são desenhadas para corte a seco de tijolos de construção leves.

De fácil utilização e precisando apenas de corrente elétrica de 230V, as máquinas CB511  
e CB651 têm alturas de corte de 500mm e 645mm, respetivamente.

NORTON CLIPPER CB511 E CB651

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
• Um interruptor de segurança boqueia a banda no final de 

cada corte para melhorar a segurança do operador
• As máquinas possuem um volante de elevação, calhas de 

elevação duplas e rodas, facilitando a movimentação através 
de guindaste, com empilhador ou manualmente

• A mesa rebatível galvanizada oferece durabilidade e 
armazenamento fácil

• Máquina robusta e fiável que requer pouca manutenção
• Tem uma saída de poeira que pode ser ligada a um aspirador
• Entregue com uma banda Extreme CB511 ou CB651 para 

melhor desempenho 

Ideal para tijolos de argila “aerated” e tijolos de 
betão “autoclaved aerated”.

Modelo CB511 CB651 Modelo CB511 CB651

Código SAP 70184694702 70184602676 Max. comp. de corte 660mm 660mm

Código EAN 13 5450248692393 5450248736400 Max. altura de corte 500mm 645mm

Tensão elétrica / Potência 230V ~1 / 1,85kW (2,5hp) 230V ~1 / 1,85kW (2,5hp) Peso 203kg 207kg

Dimensões da Banda 3850 x 27mm 4120 x 34mm Dimensões 1050 x 900 x 1840mm 1050 x 900 x 1980mm

DADOS DO PRODUTO

Código SAP Nível de 
qualidade Produto recomendado Comprimento 

da banda

70184695024 Banda Extreme CB511 3850mm

70184601811 Banda Pro CB511 3850mm

BANDAS RECOMENDADAS CB511

Guia de corte Corte preciso Utilização segura Máquinas entregues com 
uma Banda Extreme

Código SAP Nível de 
qualidade Produto recomendado Comprimento 

da banda

70184603102 Banda Extreme CB651 4120mm

70184603103 Banda Pro CB651 4120mm

BANDAS RECOMENDADAS CB651
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