
Piły tarczowe do   
pilarek panelowych
Wydajne i wszechstronne

ZALETY

 ■ Wysoka jakość obróbki
 ■ Program do rozkroju   

pojedynczych płyt i pakietów
 ■ Długie przebiegi

W SKRÓCIE

 ■ Premium: uniwersalne   
zastosowanie

 ■ Excellent: jakość cięcia na 
gotowo – pojedyncze płyty 
(RazorCut)

 ■ Piły główne i piły podcinające
 ■ Możliwość wielokrotnego  

ostrzenia
 ■ Dla wszystkich powszechnie 

używanych pilarek panelowych
 ■ Do obróbki różnorodnych 

materiałów
 ■ Dostępne z magazynu
 ■ Materiał tnący: węglik i diament

Rozkrój płyt i pakietów stawia wysokie 
wymagania względem stosowanych 
pił. Celem jest uzyskanie idealnej 
jakości przy obróbce różnorodnych 
materiałów z niezliczoną ilością 
powłok, przy jednoczesnym zacho-
waniu dużych prędkości posuwu. 
Dlatego dla zagwarantowania maksy-
malnej efektywności nieuniknione jest 
stosowanie pił z długimi przebiegami i 
możliwością wielokrotnego ostrzenia. 

Bez znaczenia czy to cięcie na gotowo w 
produkcji jednostkowej czy obróbka pa-
kietów piły tarczowe firmy Leitz sprostają 
wszystkim wymaganiom jakie stawia 
obróbka płyt.



www.leitz.org

ELASTYCZNOŚĆ

Wszechstronna i idealnie  
dopasowana

 ■ Idealna jakość cięcia przy obróbce 
różnych materiałów i powłok

 ■ Przeznaczone dla dużych prędkości 
posuwu przy obróbce pojedynczych 
płyt i w pakietach

 ■ Dla wszystkich powszechnie 
używanych pilarek panelowych

 ■ Do każdej obróbki odpowiednio 
dobrany produkt

JAKOŚĆ

Idealna jakość krawędzi i powierzchni

 ■ Idealna jakość powierzchni i 
krawędzie bez wyrwań

 ■ Stała wysoka jakość obróbki także 
przy dużych prędkościach posuwu

 ■ Cięcie na gotowo i przycinanie  
pojedynczych płyt i w pakietach

 ■ RazorCut: Jakość cięcia na  
gotowo przy obróbce płyt o różnych 
powłokach

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Długa żywotność, ochrona 
środowiska, redukcja hałasu

 ■ 30 procent dłuższe przebiegi dzięki 
ostrzom odpornym na zużycie

 ■ Możliwość wielokrotnego ostrzenia 
dzięki dużej strefie ostrzenia

 ■ Niższy poziom hałasu i mniejsze 
wibracje dzięki ornamentom lasero-
wym, nieregularnej podziałce zęba 
i dostosowanym przestrzeniom 
międzyzębowym (w zależności od 
programu)

Korzyści dzięki…
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Piły tarczowe   
do pilarek   
panelowych: 
Odpowiednie 
narzędzie do 
każdej obróbki!

Do 20-stu razy
MOŻLIWOŚĆ OSTRZENIA 
DZIĘKI WLUTOWANYM 
OSTRZOM HW

Do 30-stu razy
WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ 
DZIĘKI OSTRZOM DP

+50 %
WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ Z 
RAZORCUT


