
Bij de productie van dunne lamellen 
uit hoogwaardige houtsoorten is 
minder vaak meer. Het doel is de 
zaagsnede zo klein mogelijk te 
houden. Iedere gespaarde millimeter 
is geld waard. Gelijktijdig moeten 
zeer gladde oppervlakken bereikt 
worden.

De dunsnede cirkelzaagbladen van Leitz
combineren extreem dunne sneden met
gladde oppervlakken die klaar zijn om
gelijmd te worden. Daarbij zijn de cirkel-
zaagbladen geschikt voor hoge aanvoer-
snelheden en onderscheiden zich door 
lagere kosten per gezaagde meter.

UW VOORDELEN

 ■ Grote besparing van hout
 ■ Extreem dunne sneden mogelijk
 ■ Gladde oppervlakten, klaar om  

te verlijmen
 ■ Hoge aanvoersnelheden
 ■ Lage kosten per gezaagde meter

IN ÉÉN OOGOPSLAG

 ■ Coating van de body om  
harsaanhechting te voorkomen

 ■ Trillingsarme uitvoering
 ■ Doorgaande body
 ■ Beste loopeigenschappen door 

spelingsvrije aansluiting
 ■ Setsgewijs gemonteerd en  

setsgewijs uit te wisselen
 ■ Meervoudig naslijpbaar
 ■ Voor zacht- en hardhout
 ■ Uit voorraad leverbaar

Door gebruik te maken van Leitz dunsnede cirkelzaagbladen kunnen bijvoorbeeld 7 in plaats van 6 lamellen  

worden geproduceerd. Dit betekent een productiviteitsverhoging van ca. 17 %.

Dunsnede  
cirkelzaagblad
Met de kleinste verspilling  
naar de hoogste kwaliteit 



www.leitz.org

Tot 1,2 mm
SNIJBREEDTE IN HET
STANDAARDPROGRAMMA
(KLEINERE SNIJBREEDTES
OP AANVRAAG MOGELIJK)

DUURZAAMHEID

Behoud van hulpbronnen door
verbeterde houtopbrengst

 ■ Lange levensduur door coating  
van de body, hoge standtijden en  
meervoudig naslijpbaar

 ■ Minder energieverbruik door kleinere 
snijbreedtes

 ■ Lange standtijden door slijtvaste 
snijstoffen

Uw voordelen door …
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+30 %
HOGERE STANDTIJD
DOOR STABIELE BODY

+25 %
HOGERE PRODUCTIVITEIT 
DOOR BETERE   
BENUTTING VAN HET 
MATERIAAL EN HOGERE
AANVOERSNELHEDEN

Dunsnede
cirkelzaagblad:
minder is meer!

KWALITEIT & PRODUCTIVITEIT

Hoogste verwerkingskwaliteit   
bij maximale voedingssnelheid

 ■ Geen nabewerking van de lamellen 
nodig door gladde oppervlakten die 
klaar zijn om te verlijmen met de 
juiste ruwheid

 ■ Hoogste maatnauwkeurigheid van 
de gezaagde lamellen

 ■ Geschikt voor hoge aanvoersnelheden
 ■ Reductie van vervuiling en verharsing 

door innovatieve coating van de 
body

EFFICIËNTIE

Minder afval door   
smalle snijbreedtes

 ■ Best mogelijke materiaal benutting 
en gereduceerde materiaalkosten 
door extreem geringe snijbreedtes

 ■ Lage kosten door speciale  
gereedschapsuitvoering

 ■ Minder uitval door perfecte  
bewerkingskwaliteit


