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Faca manual para corte a quente HSGM 

Modelo Engel-Cutter 

 

A cortadora a quente Engel Cutter é uma ferramenta robusta para trabalhos manuais de 

bricolagem para cortes de chapas de isopor de até 100mm, bem como cortes especiais 

(canaletas, vincos, etc). 

Aplicações: Cenografia, Isolamento térmico e acústico (interiores de dry-wall), aplicações em 

indústrias onde a intervenção manual e local é possível e representa uma grande redução de 

custos em comparação com máquinas CNC. 

A lâmina - que é diretamente aquecida por um transformador inteno - atinge a temperatura de 

aprox. 500°C em apenas 10 segundos e é acionada por um gatilho manual, de fácil manuseio. 

Possui diversos modelos de lâminas compatíveis, que são facilmente intercambiáveis para 

permitir os diferentes tipos de trabalhos necessários. 

Acompanha uma lâmina para cortes retos de 70 ou 100mm a sua escolha, possui um cabo de 

alimentação de 3 metros de comprimento (220V) e um gancho para pendurá-la na parede.  

Possui consumo máximo de apenas 100W e peso de 1KG (com lâmina) 
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Nossos sistemas de corte são simples e eficientes! 

Modelos de lâminas compatíveis: 

Tipo C-70 

 Corte reto em até 70mm de 

espessura.   

Tipo C-100 

 Corte reto em até 100mm de 

espessura  

Tipo CN-14 

Para cortar ranhuras de até 14mm 

de profundidade.  
  

Tipo CN-26 

Para cortar ranhuras de até 26mm 

de profundidade.  

Tipo CR-20 

Para cortar ranhuras de até 20mm 

de profundidade com guia de 

profundidade  



 

AVISO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

Rua Horácio Romeu, 75, Jardim Maristela, São Paulo - SP  
05159-300 Tel: (11) 3601-5500 Fax: 3901-5925  

E-mail: sac@avisobr.com 
Site: www.avisobr.com 

 

 

3 

 

Tipo CS-20 

Para cortar ranhuras quadradas de 

até 20mm de profundidade com 

guia de profundidade  

Tipo CV-20 

Para cortar ranhuras em “V” de até 

20mm de profundidade com guia 

de profundidade  

 

Consulte-nos para outros modelos de facas sob encomenda! 

AVISO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

Rua Horácio Romeu, 75, Jardim Maristela, São Paulo - SP 

05159-300 Tel: (11) 3601-5500 Fax: 3901-5925 

E-mail: sac@avisobr.com 

Site: www.avisobr.com 

 

 

 
 


