
Piła tarczowa 
AccuCut
Dłuższa żywotność akumulatora,   
doskonałe rezultaty

ZALETY

 ■ Dłuższa żywotność akumulatora
 ■ Doskonała jakość cięcia
 ■ Większe przebiegi
 ■ Mniejszy wysiłek

W SKRÓCIE

 ■ Energooszczędna geometria 
ostrza i innowacyjne grupowanie 
zębów o różnych kształtach

 ■ Wąska szerokość cięcia 1,8 mm
 ■ Możliwość wielokrotnego os-

trzenia
 ■ Do wszystkich powszechnie 

stosowanych pilarek ręcznych
 ■ Do obróbki szerokiej gamy 

materiałów
 ■ Dostępne z magazynu
 ■ Ostrza HW

Ze względu na swoje wszechstronne zastosowanie piły tarczowe do pilarek ręcznych napędzanych  

akumulatorowo są coraz częściej stosowane zarówno w stolarstwie, jak i w wykończeniu wnętrz.

Piły tarczowe do pilarek ręcznych 
napędzanych akumulatorowo zyskują 
coraz bardziej na popularności. Aby 
uzyskać jak najdłuższą żywotność 
akumulatora, szczególnie poszukiwane  
są piły tarczowe, które zużywają 
mniej energii niż maszyny zasilane 
przewodem. Często jednak odbywa 
się to kosztem obniżenia jakości.  

Wraz z piłami tarczowymi AccuCut, 
Leitz oferuje rozwiązanie umożliwiające 
długi czas pracy na akumulatorze - bez 
utraty jakości cięcia. Ich innowacyjna 
konstrukcja sprawia, że są one nie 
tylko wyjątkowo energooszczędne, ale 
także wyjątkowo trwałe i wytrzymałe.



www.leitz.org

JAKOŚĆ

Dla perfekcyjnych rezultatów w 
obróbce różnych materiałów 

 ■ Doskonała jakość cięcia dzięki  
dużej ilości zębów

 ■ Wysoka jakość obróbki szerokiej 
gamy materiałów dzięki  
innowacyjnemu grupowaniu zębów 

 ■ Mniejsza siła skrawania, mniejsze 
zapotrzebowanie na moc i ponad  
30 % większa trwałość narzędzia 
dzięki wyjątkowo odpornym na 
zużycie ostrzom z węglika  
spiekanego

PRODUKTYWNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

Więcej cięć, rzadsza wymiana  
akumulatora 

 ■ Dłuższa żywotność akumulatora 
dzięki zredukowanej szerokości 
cięcia, geometrii cięcia redukującej 
opory skrawania i innowacyjnej 
podziałce zębów

 ■ Rzadsza wymiana akumulatora 
dzięki jego dłuższej żywotności

 ■ Redukcja oporów skrawania dzięki 
specjalnie opracowanemu  
grupowaniu zębów

 ■ Więcej cięć dzięki odpornemu na 
ścieranie gatunkowi węglika  
spiekanego 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Korzyści dla użytkowników   
i środowiska 

 ■ Mniejsze wytępienie ostrzy i  
mniejsza siła skrawania dzięki 
odpornemu na ścieranie węglikowi 
spiekanemu

 ■ Możliwość ostrzenia do 5-ciu razy
 ■ Wyraźna oszczędność energii dzięki 

innowacyjnej podziałce zębów i 
geometrii cięcia redukującej opory 
skrawania

Korzyści dzięki…
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Piła tarczowa 
AccuCut: 
Energooszczędność 
i trwałość!

5-krotna
MOŻLIWOŚĆ OSTRZENIA

-40 %
MNIEJSZA SIŁA PO-
TRZEBNA DO PRZEPY-
CHANIA RĘCZNEJ 
PILARKI TARCZOWEJ 
PRZEZ MATERIAŁ 1)

30 %
DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ 
W PORÓWNANIU Z 
DOSTĘPNYMI NA RYNKU 
PIŁAMI DO RĘCZNYCH 
PILAREK TARCZOWYCH 

1) Piła tarczowa AccuCut 160x1,8x20 Z 42  
WZ/WZ/FZ w porównaniu z powszechnie  
stosowanymi piłami tarczowymi  
160x2,2x20 Z 48 WZ


