
AccuCut    
cirkelzaagbladen 
Lange batterijduur, perfecte resultaten

UW VOORDELEN

 ■ Lange accutijden
 ■ Perfecte snijkwaliteit
 ■ Lange standtijden
 ■ Minder krachtsinspanning

IN ÉÉN OOGOPSLAG

 ■ Energiebesparende snijgeometrie 
en innovatieve groepenvertanding

 ■ Smalle snijbreedte van 1,8 mm
 ■ Meervoudig naslijpbaar
 ■ Voor alle gangbare   

handcirkelzaagmachines
 ■ Voor de bewerking van een  

veelvoud aan materialen
 ■ Uit voorraad leverbaar
 ■ Snijstof HW

Accu-cirkelzagen worden vanwege hun flexibiliteit steeds vaker gebruikt in zowel 

de timmer- als interieurbouw.

Accu-aangedreven handcirkelzaag-
machines worden steeds populairder. 
Om zo lang mogelijk met de accu 
te kunnen werken, zijn cirkelzaag-
bladen vereist die minder energie 
vergen dan die gebruikt worden bij 
machines met een stroomkabel. 
Vaak gaat dat echter ten koste van 
de snijkwaliteit.

Met de AccuCut cirkelzaagbladen biedt 
Leitz een oplossing die het mogelijk 
maakt lang met de accu van uw machine 
te werken – zonder compromis in de 
zaagkwaliteit. De innovatieve bouwwijze  
maakt deze bijzonder energie- en 
krachtbesparend, maar ook duurzaam 
en robuust.



www.leitz.org

KWALITEIT 

Voor perfecte resultaten in  
verschillende materialen

 ■ Perfecte snijkwaliteit door hoog 
aantal tanden

 ■ Hoge bewerkingskwaliteit in een 
veelvoud aan materialen door  
innovatieve tandverdeling 

 ■ Lagere snijkrachten voor lager  
benodigd vermogen en meer dan  
30 % langere standtijd door extreem 
slijtvaste tanden in hardmetaal

PRODUCTIVITEIT & EFFICIËNTIE

Meer zaagsnedes, 
minder accuwissel 

 ■ Langere accutijden door gereduceerde 
snijbreedte, snijkracht reducerende 
snijgeometrie en innovatieve  
tandverdeling

 ■ Minder accuwissel door langere 
accutijden

 ■ Reductie van de snijkrachten  
door speciaal ontwikkelde groepen-
vertanding

 ■ Meer zaagsnedes door slijtvaste 
hardmetaalsoorten

DUURZAAMHEID

Voor gebruikers     
en milieu een plus 

 ■ Minder slijtage van de zaagtanden 
en lagere snijkrachten door slijtvaste 
hardmetaalsoorten

 ■ Tot en met 5-maal naslijpbaar
 ■ Duidelijke energiebesparing door 

innovatieve, ongelijkmatige tand-
verdeling en snijkracht reducerende 
snijgeometrie

Uw voordelen door …
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AccuCut  
cirkelzaagbladen: 
energiebesparend 
en duurzaam!

Tot 5-maal
NASLIJPBAAR

-40 %
MINDER KRACHT NODIG 
VOOR HET ZAGEN VAN 
HET MATERIAAL 1)

Over 30 %
LANGERE STANDTIJDEN 
IN VERGELIJKING MET 
GEBRUIKELIJKE   
CIRKELZAAGBLADEN  
VOOR HANDCIRKEL-
ZAAGMACHINES

1) AccuCut cirkelzaagblad 160x1,8x20 Z 42 
WZ/WZ/WZ/FZ vergeleken met het  standaard 
cirkelzaagblad 160x2,2x20 Z 48 WZ


