
RazorCut cirkelzaagblad
Messcherpe kanten in een     
veelvoud aan materialen

Bij het opdelen van enkele platen 
van de meest uiteenlopende basis-
materialen met ontelbare toplagen, 
komt het vooral aan op een gelijk-
blijvende hoge bewerkingskwaliteit 
– ook bij hoge aanvoersnelheden.

Bij de meubelproductie kunnen met het
RazorCut cirkelzaagblad de meest ver-
schillende plaatmaterialen met hoge
aanvoersnelheden in afgewerkte kwaliteit
opgedeeld worden. Zo laten plaat- 
materialen met welke toplaag dan ook 
zich perfect bewerken – egaal of de 
zaagsnede later nog beplakt moet  
worden of onbewerkt blijft.

UW VOORDELEN

 ■ Eindzaagkwaliteit
 ■ Hoge aanvoersnelheden  

mogelijk
 ■ Bewerking van iedere toplaag 

mogelijk
 ■ Lange levensduur
 ■ Minder geluid

IN ÉÉN OOGOPSLAG

 ■ Speciale sneden geometrie
 ■ Gevulde laserornamenten
 ■ Ongelijke tanddeling
 ■ Gebruik in combinatie met  

diamant ritser aanbevolen
 ■ Meervoudig naslijpbaar
 ■ Voor bewerking van enkele platen 

of pakketten platen tot 60 mm dik
 ■ Uit voorraad leverbaar
 ■ Snijstof hardmetaal

Het RazorCut cirkelzaagblad maakt indruk met zijn eindzaagkwaliteit in een grote veelvoud aan materialen.



www.leitz.org

FLEXIBILITEIT

Een gereedschap voor een grote
verscheidenheid aan materialen

 ■ Bijzonder geschikt voor het  
opdelen van platen bij   
seriegrootte 1 producties

 ■ Geschikt voor de bewerking van 
plaatmaterialen met de meest  
uiteenlopende toplagen

 ■ De beste bewerkingsresultaten, ook 
bij matte, glanzende oppervlakten 
en oppervlakten met structuur

KWALITEIT & PRODUCTIVITEIT

Eindkwaliteit bij hoge   
voedingssnelheden

 ■ Eindkwaliteit bij plaatmaterialen met 
de meest uiteenlopende toplagen

 ■ Perfect snijranden en gladde smalle 
oppervlakken

 ■ Gelijkblijvende hoge bewerkings-
kwaliteit – ook bij hoge   
aanvoersnelheden

DUURZAAMHEID

Een pluspunt voor 
gebruikers en het milieu

 ■ Meervoudig naslijpbaar door grote 
naslijpzone

 ■ Hoge standtijden door extreem  
slijtvaste snijstoffen en   
trillingsdemping

 ■ Minder geluid en trillingen door  
gevulde laserornamenten, ongelijke 
tanddeling en aangepaste  
spaanruimtes

Uw voordelen door …
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RazorCut   
cirkelzaagblad:
één snee moet
voldoende zijn!

-4 dB(A)
MINDER GELUID IN
VERGELIJKING TOT
GEBRUIKELIJKE
CIRKELZAAGBLADEN

-100 %
FINISH-BEWERKING
VERVALT IN
VERGELIJKING TOT
GEBRUIKELIJKE
CIRKELZAAGBLADEN

+50 %
HOGERE
PRODUCTIVITEIT


