
WhisperCut 
cirkelzaagblad
Topprestaties op fluistertoon

Geluid is zonder twijfel de grootste 
belasting op de werkplek. In het 
bijzonder het zagen is één van de 
meest geluidsintensieve productie-
onderdelen voor de werkplek in de 
houtverwerkende industrie.

Met het WhisperCut cirkelzaagblad 
heeft Leitz een bijzonder gebruiksvrien-
delijke en toekomstgerichte zagen-
technologie gerealiseerd. Het cirkel-
zaagblad is absoluut stil, zowel belast 
als onbelast. Daarbij worden perfecte 
snijresultaten bereikt in alle gangbare 
plaatmaterialen.

UW VOORDELEN

 ■ Beduidend minder geluid
 ■ Perfecte snijkwaliteit
 ■ Bewerking verschillende  

materialen
 ■ Lange levensduur

OP EEN RIJTJE

 ■ Standaard snijbreedte 3,2 mm
 ■ Geluidsreducerend design
 ■ 2-maal naslijpbaar
 ■ Geschikt voor alle gangbare tafel- 

en formaatcirkelzaagmachines, 
verticale platenzagen als ook 
CNC-machines geschikt

 ■ Inzetbaar in plaatmateriaal met 
beplakte toplagen, multiplex 
en plaatmaterialen met harde 
toplagen als ook alle gangbare 
materialen

 ■ Uit voorraad leverbaar
 ■ Diamant opgelegde snijkanten

Het WhisperCut cirkelzaagblad maakt indruk met zijn perfecte versteksneden in alle gangbare materialen.



www.leitz.org

-6 dB(A) 2-maal
MINDER GELUID IN   
ONBELASTE TOESTAND 
ALS GEBRUIKELIJKE  
DIAMANT OPGELEGDE  
CIRKELZAAGBLADEN

NASLIJPBAAR

15-voudige
LANGERE STANDTIJD  
TEN OPZICHTE VAN 
HARDMETAAL   
OPGELEGDE    
CIRKELZAAGBLADEN
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KWALITEIT & FLEXIBILITEIT

Perfecte bewerkingsresultaten   
en veelzijdige inzetbaarheid

 ■ Uitstekende snijkwaliteit in plaat-
materialen met toplaag, multiplex en 
plaatmaterialen met harde toplagen 
door unieke groepenvertanding

 ■ Optimaal geschikt ook voor verstek-
zagen door een hoge stabiliteit van 
het draaglichaam

DUURZAAMHEID 

Aanzienlijk verbeterde   
werkplaats ergonomie

 ■ Extreem geluidsreducerend door 
speciale spaanruimte uitvoering en 
groepenvertanding als ook kunst-
stofgevulde laserornamenten

 ■ Lager benodigd vermogen door 
gereduceerde snijkrachten

PRODUCTIVITEIT & EFFICIËNTIE

Lange levensduur en   
lage stilstandtijden

 ■ Uiterst lange standtijden door  
diamant opgelegde tanden

 ■ 2-maal naslijpbaar
 ■ Lange levensduur door stabiele 

tandgeometrie
 ■ Bestaande spouwmessen en  

ritszaagbladen kunnen verder 
gebruikt worden door de gangbare 
snijbreedte van 3,2 mm

WhisperCut 
cirkelzaagblad: 
topprestaties op 
fluistertoon!

Uw voordelen door …


