
Platenopdeel-   
cirkelzaagblad
Krachtig en veelzijdig

UW VOORDELEN

 ■ Hoge bewerkingskwaliteit
 ■ Programma voor het opdelen van 

enkele platen en plaatpakketten
 ■ Lange standtijden

IN ÉÉN OOGOPSLAG

 ■ Premium: voor universele  
toepassingen

 ■ Excellent: voor eindzaagkwaliteit 
in enkele platen (RazorCut)

 ■ Hoofdzagen en ritszaagbladen
 ■ Meervoudig naslijpbaar
 ■ Voor alle gangbare   

platenopdeelzagen
 ■ Voor de bewerking van een  

veelvoud aan materialen
 ■ Uit voorraad leverbaar
 ■ Snijstof HW en DP

Het opdelen van platen en plaat-
pakketten stelt hoge eisen aan de 
ingezette cirkelzaagbladen. Het doel 
is perfecte resultaten te bereiken in  
de meest verschillende draag- 
materialen met talrijke toplagen en 
vooral bij hoge aanvoersnelheden. 
Daarmee is de inzet van cirkelzaag-
bladen met lange standtijden en 
meervoudige naslijpbaarheid onver-
mijdbaar om maximale productiviteit 
te garanderen.

Of het gaat om eindzaagkwaliteit bij
seriegrootte 1 of het opdelen van plaat-
pakketten, de cirkelzaagbladen van Leitz
vervullen de totale eisen die bij het  
opdelen van platen belangrijk zijn.



www.leitz.org

FLEXIBILITEIT

Variabel op alle vlakken en
perfect op elkaar afgestemd

 ■ Perfecte snijresultaten in  
verschillende draagmaterialen   
en toplagen

 ■ Geschikt voor hoge aanvoersnel- 
heden in enkele platen en plaat- 
pakketten

 ■ Voor alle gangbare   
platenopdeelzagen

 ■ Voor iedere eis een passend  
productprogramma

KWALITEIT

Voor het perfecte resultaat
op oppervlakken en randen

 ■ Perfecte snijvlakken en   
uitbreukvrije snijkanten

 ■ Gelijkblijvend hoge bewerkings-
kwaliteit, ook bij hoge   
aanvoersnelheden

 ■ Eindzaagsnede en opdelen van 
enkele platen en plaatpakketten

 ■ RazorCut: eindzaagkwaliteit met 
plaatmaterialen met de meest  
uiteenlopende toplagen

DUURZAAMHEID

Duurzaam, milieuvriendelijk   
en geluidsreducerend

 ■ 30 procent hogere standtijd door 
slijtvaste snijstof

 ■ Meervoudig naslijpbaar door grote 
naslijpzone

 ■ Minder geluid en trillingen door 
laserornamenten, ongelijkmatige 
tanddeling en aangepaste  
spaanruimte (afhankelijk van het 
productprogramma)

Uw voordelen door …
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Platenopdeel- 
cirkelzaagblad:
voor elke behoefte
het juiste
gereedschap!

Tot 20-keer
NASLIJPBAAR DOOR
HARDMETAAL
OPGELEGDE TANDEN

Tot 30-keer
LANGERE STANDTIJD
DOOR DIAMANT
OPGELEGDE TANDEN

+50 %
HOGERE 
PRODUCTIVITEIT   
DOOR RAZORCUT


