
 

 

METALEIRA DE 100 TONELADAS                                                              
MARCA: EDWARDS 

   
 
DETALHES DO EQUIPAMENTO: 
 
A Celmar traz com exclusivamente para o Brasil as Metaleiras Edwards. Fabricadas nos Estados Unidos, na 
região de Minnesota, a Edwards possui mais de 130 anos de experiência na fabricação destes 

equipamentos. Com um incomparável know-how, a Edwards consegue atender às mais exigentes 

demandas do mercado. As Metaleiras Edwards são máquinas multifuncionais que permitem executar 
trabalhos de puncionamento, recorte, corte e dobra de metais, tudo em uma única máquina! Metaleiras 
edwards , fabricadas nos Estados Unidos desde 1875 . 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
 

 
 
 

 

METALEIRA 100 TON 
 

CAPACIDADE EM MILIMETROS 
(A36)  

CAPACIDADE EM POLEGADAS 
(A36)  

Puncionamento/Furação: 
  

Ø27mm Ø1-1/16" 

Espessura máxima da chapa: 25mm 1" 

Altura de trabalho: 992mm 39-1/16" 

Corte de chapa plana: 356x19mm 3/4"x14" 

Corte de barra redonda: Ø32mm Ø1-1/4" 

Corte de barra Quadrada: 33mm 1-1/4" 

Altura de trabalho: 940mm 37" 

Corte de Cantoneira: 152x152x13mm 6"x6"x1/2" 

Altura de trabalho: 1116mm 43-15/16" 

Recorte (Opcional): 64x152x13mm 2-1/2"x6"x1/2" 

Altura de trabalho: 1067mm 42" 

Potência: motor 7,5HP motor 7,5HP 

Alimentação: 220V/60HZ-1Ph 220V/60HZ-1Ph 

Dimensões gerais: 1567X1426X1143mm 1567x1426x1143mm 

Peso: 2109.2Kg 2109.2Kg 



 

 

ADQUIRINDO PRODUTOS DA MARCA EDWARDS COM A CELMAR, VOCÊ CONTARÁ COM: 
 
- Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação 
- Assistência Técnica permanente em oficina própria CELMAR/SP  

___________________________________________________________________ 
 
CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO: 

 
O equipamento cotado tem uma garantia de 12 (doze) meses, respeitando as condições de instalação. Não 
está coberta na garantia peças de desgaste normal de funcionamento do equipamento. A assistência 

durante o período da garantia é limitada a reparação do defeito e colocação em funcionamento do 
equipamento, e a substituição das peças defeituosas. Todas as despesas de transporte e estada do(s) 
técnico(s) no período de garantia correm por conta do comprador. A responsabilidade da Edwards/ Celmar 

(Fabricante/ Distribuidor) cobre defeitos de material e/ ou de fabricação para todos os componentes do 
equipamento. Os serviços em garantia serão executados em período normal de jornada de trabalho 
Celmar. Defeitos ocasionados por uso inadequado ou inabilidade do operador não estão cobertos pela 
garantia acima descrita. Os valores dos motores elétricos com voltagens opcionais estão sujeitos a 

consulta prévia. Entrega técnica e treinamento de até 1 dia não terão custos adicionais (desde que o 

equipamento seja fornecido para o estado de São Paulo–S.P.), exceto despesas com transporte e estadia 
do(s) técnico(s). 
 
 


