
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 anos de esperiança,  
Mais de 100 paìses nos fazem confiança   

 
 

Forezienne MFLS è uma empresa fondada em 1976, leader na 

fabricação de laminas de serras de fita para a primeira e a segunda 

transformação da madeira, mas nem so, também vendemos maquinas 

e oferecemos um serviçio para afiar as laminas. 

Uma alta qualidade a sua disposição !  

Produtos e Serviços :  

- Serras (cinta, rolo…)  

- Serras circulares  

- Facas para picador e plainas  

- Máquinas  

- Repastilhamento  

- Formação  

- Todo o material de primeira e segunda transformação (brocas, fresas,...) 

- Fabricação e inovação (maquìnas, serras, …)  
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FOREZIENNE MFLS 

The productive 
solution 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deseje un corte perfeito e econòmico 

A nossa experiência esta a sua disposição ! 

 
Nossas serras fita estreitas “hyper-cut” foram especialmente feitas para 
serrar lamelas finas e para diferentes tipos de aplicações. 
Disponível de 30 a 100mm e com um corte mínimo de 1,1mm. 
 
Especialemente pensado para a fabricação de laminas de parquet, cada tipo 
de madeira tem a sua lamina. 

 
  
 
 
 

 

 

 
 
 
Então escolhe a qualidade superior made in France :  
 
 
 

 

 

 

  

Serra Fita Estreita  
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The productive 
solution 

 

Serra fita com métal duro TCT :                                        

uma produçao òtima   

- Uma tecnologia que dura mais 

tempo : de 3 a 4 afiadelas 

- Qualidade de corte 

excepcional 

- Para madeira mas também 

para outros materiais 

(fibrocimentos, plasticos,…)  

- Um corte que dura 10 vezes 

mais que uma serra classica 

 

Serra fita com Stellite :                                             

  

- Especialmente pensado 

para fabricação 

industrial de parquet 

- Aumento de rendimento 

dos materiais graças a 

um traso de corte mais 

fino  

- Alta precisão de corte  


