
Para perfurar:

•	Concreto

•	Refratár ios

•	Cerâmicas

•	Azulejos

•	Granitos

•	Ti jolos

•	Paredes

•	Pedras

Divisão Serra-Copo

DINSER FERRAMENTAS DIAMANTADAS

Serra-copo para todos os tipos de furadeiras Cálices e coroas diamantadas

Soluções em ferramentas diamantadas para instalações



Características

Serra-Copo Diamantada

 Diâmentro de 19 a 165 mm

 Corte a seco ou refrigerado

Utilizável em Qualquer Furadeira

 Furadeiras Hobby

 Furadeiras Profissionais

 Furadeiras Industriais

Haste Principal

 Comprimento de  130 mm

Haste Guia

 Utilizada para centralizar o início do furo.
 Logo após deve ser retirada

Montagem da serra-copo

Monte a haste principal, rosqueando-a manualmente. Em 
seguida, monte a haste no furo central da broca apertando 
com uma chave de boca para maior segurança. Então, encaixe 
a parte rebaixada da haste principal na furadeira, apertando-a 
firmemente. Nunca se esqueça de retirar a haste guia após ter 
centralizado o início do furo.

Instruções de utilização

Para maior durabilidade da serra-copo, escolha a furadeira com 
potência e velocidade de rotação (RPM) adequadas ao trabalho. 
Nunca utilize a furadeira no modo de impacto (martelo) pois 
poderá danificar a camada diamantada.
Inicie o trabalho marcando o centro com auxílio da haste 
guia, em seguida, marque superficialmente o local do furo 
perfurando lentamente com a serra-copo. Então, retire e 
guarde a haste guia e continue o trabalho com a serra-copo.

Serra-copo diamantadas

Finalidades

Principais Finalidades Diâmetros (mm)

Tubulação de gás

35Conduites

Antena parabólica

Vaso sanitário 53

Ar condicionado 100

Fixação de portão 110

Válvulas Hidra

35 / 60

Torneiras em geral

Chuveiros

Saídas de esgotos

Tubulações de água

Entrada e saída da caixa d’água

Telas de proteção
40 / 53

Escadas de piscina

Registros 35 / 45 / 65

Aquecedores de gás 100 / 130

Passagem de tubos pvc/
galvanizado

19 / 165Condutores elétricos

Canos em geral

Furos em geral na laje

Ralos 110 / 165

Para outras medidas, consulte nosso departamento técnico.

Haste Guia Serra-Copo Haste Principal



Perfuração de concreto, asfalto, refratário e pisos

Tabelas de Medidas PadrãoBroca, Coroa de Diamante e Cálice

As brocas com sistema de cálice com coroa diamantada 

Dinser, são utilizadas em máquinas perfuratrizes elétricas, 

pneumáticas e a gasolina.

A Dinser fabrica a coroa diamantada de 19,50 mm a 215,90 

mm de diâmentro para perfuração de concreto, asfalto, 

refratário, granito, pisos, etc.

• Broca de Diamante: Conjunto formado por cálice e coroa 

pronto para ser montado em máquina perfuratriz.

• Coroa com Diamante: Parte da broca com segmentos

diamantados acoplada ao cálice por meio de rosca 

ou solda.

• Cálice: Peça que se monta no mandril da perfuratriz.

Montagem da Broca de Diamante

De posse do cálice Dinser, rosqueie manualmente a coroa, 

em seguida rosqueie o conjunto no eixo da perfuratriz, 

apertando com chave própria.

Informações Gerais

• Sistema de rosca adaptada para cálices e coroas segundo 

a norma Withworth com ângulos de 55 graus.

• Diâmetros das coroas especificados como nominais.

• Nas tabelas de diâmetros nominais, se escolheu 

denominação em polegadas para compatibilizar os 

diâmetros com as tubulações.

• Recomendamos usar E.P.I: luvas, sapatos de borracha, 

óculos de proteção, máscara contra poeira e protetor 

auricular durante o serviço.

Diâmetro
Comprimento - Milímetros Rosca da Cabeça do 

Cálice - PolegadasCálice Coroa Cálice + Coroa

1/2”

280 70 350 5/8”3/4”

7/8”

1”

280 70 350 5/8” e 1/4”

1 1/8”

1 1/4”

1 1/5”

1 3/4”

2”

370 80 450 1 1/4”

2 1/4”

2 1/2”

3”

3 1/4”

3 1/2”

4”

4 1/4”

4 1/2”

5”

5 1/4”

5 1/2”

6”

6 1/4”

6 1/2”

7”

7 1/4”

8”

8 1/2”

8 1/4”

Cálice Diamantado 400 1 1/4”

9’

9 1/4”

10”

10 1/4”

12”

12 1/4”

14”

14 1/4”

16”

18”

20”

Cálice

Coroa

Rosca

Broca

Rosca



Há mais de 35 anos fabricando ferramentas 
diamantadas para a indústria em geral

DINSER FERRAMENTAS DIAMANTADAS LTDA.
Rua Salvador Pires de Lima, 151/135/125 - Sacomã - São Paulo - SP

CEP: 04248-000 • Tel.: (11) 2065-1800 • Fax: (11) 2065-1818
Home page: www.dinser.com.br • E-mail: dinser@dinser.com.br
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Serra-copo diamantada
Haste GuiaHaste Principal


