
Serras Especiais ø 350mm 

SOLUÇÕES DIAMANTADAS
EM CORTE, FURO, DESBASTE E POLIMENTO.



Desenvolvemos qualquer ferramenta, sob consulta.

Televendas: 11 3386-5210
www.jrcdiamantados.com.br

Rua dos Correntistas, 458
Vila Bancária
CEP 03918-090
São Paulo - SP
CNPJ 00.787.901/0001-75

Acesse nosso canal no Youtube e 
assista um vídeo demonstrativo 
desta ferramenta em ação.
www.youtube.com/jrcdiamantados

Serra AP
Possui tecnologia "Alma Protegida", que são 3 segmentos inclinados 
para dentro, garantindo e protegendo a espessura do disco contra 
desgaste.

Para cortes profundos com grande esforço na alma proporcionando 
uma maior eficiência da ferramenta.

Serra Semi Contínua
Serra para cortes, rasgos e abertura de juntas de dilatação em pisos 
de concreto com malha de aço.

Mínimo espaçamento entre segmentos, o que permite cortes 
precisos sem trancos e golpes, como também o não entrelaçamento 
do disco com a malha de aço durante o corte.

O discos diamantados de corte para concreto 350mm (14 polegadas) e 450mm (18 
polegadas) são utilizadso para cortes de grandes profundidades como paredes, lajes, pisos, 
sendo utilizado em máquina de cortar concreto (cortadora de piso) tipo Norton, Weber MT, 
CSM, Finiti, Fortemac, Toyama, Husqvarna, Rosmatech, Petrotec, Vibromak, Stanley, 
Menegotti, Nagano, Vipar, Dynapac, Honda ou similar, nosso disco diamantado possui ótimo 
custo benefício e excelente rapidez de corte.

A JRC Ferramentas Diamantadas disponibiliza em seu mix de ferramentas de corte os 
discos de corte de concreto com solda a laser*, mais especificamente Serra Diamantada 
350mm (14 polegadas) e 450mm (18 polegadas) para Concreto ou Disco de Corte 
Diamantado 350mm para Concreto.

Solda laser disco diamantado: é uma tecnologia de solda que a camada diamantada se 
funde com o corpo da serra através do laser, tornando-se assim uma só peça. Os 
segmentos soldados a laser são próprios para trabalhos mais severos em concreto ou 
materiais que o exijam; e não soltam do corpo do disco, permitindo o uso da banda 
diamantada até o final ocasionando maior rendimento de corte.

Serra Diamantada 350e 450mm Solda Laser

Código

350mm – Serra Diamantada SLC 350I – Laser
450mm – Serra Diamantada SLC 450I – Laser

25 segmentos – 10mm de altura – furo 1" 
32 segmentos – 10mm de altura – furo 1"

SLC350I
SLC450I

Descrição Dados Técnicos

Serra diamantada 350/450mm Solda Laser

Código
 

Serra Diamantada 350mm – 14" – A.P. (Alma Protegida)

Serra Contínua

Possui 3 segmentos inclinados para dentro garantindo
e protegendo a espessura do disco contra um desgaste prematuro.
 
Mínimo espaçamento entre segmentos o que permite cortes precisos
sem trancos e golpes, como também o não entrelaçamento do disco
com a malha de aço durante o corte do piso.

CR350AP

CR350SC

Descrição Dados Técnicos

Serra diamantada 350mm - Alma protegida e Semi Contínua - Concreto


