Speciaal DIA zaagblad
Een unieke oplossing voor vezelcement
gevel- en bouwplaten met een hoge kwaliteit door een haarscherpe zaagsnede

Verhoog uw productiviteit en verbeter
uw eindkwaliteit!

U
–
–
–

35

juist
10-15

fout

snijdruk

tafel

Zaagoverstand op horizontale formaatzaagmachine 15-25 mm

gebruikt
Handcirkelzaagmachine
Formaatzaagmachine
Radiaal afkortzaagmachine

U levert
– Op maat gezaagde bouw- en/of
gevelplaten in de werkplaats of
op de bouwplaats.
Voordelen
– Intensief zagen door trillingsarme
opbouw zaagblad.
– Geprofileerde tand voor perfecte
zaagkwaliteit.
– Optimale standtijd door diamantbestücking.
– Veilig gebruik door gesloten
zaagbody.
– Uit voorraad leverbaar en aan
huis geleverd.
Gebruik
– Het op maat zagen van vezelcement gevel- en bouwplaten.
Diameter tot 190 mm zonder
meeneemgaten en vanaf 225 mm
voorzien van meeneemgaten.

Met de nieuw ontworpen speciale
cirkelzaag van Leitz kunt u – met
traditionele houtbewerkingsmachines in uw werkplaats of op de
bouwplaats – op een eenvoudige en
efficiënte manier alle voorkomende
vezelcement bouw- en gevelplaten
verzagen.
– Wilt u vezelcementplaten eenvoudig kunnen verzagen?
– Wilt u een lange standtijd met uw
zaag en een haarscherpe snede?
– Wilt u geen bramen aan uw zaagwerk?
Dan heeft Leitz de oplossing!
Verhoog NU uw zaagkwaliteit en
rendement op de bouwplaats of in
de werkplaats!
Het Leitz-Serviceconcept
Maak gebruik van het advies, service- en verkoopnetwerk van Leitz
Service B.V. bij u in de buurt. Enkel
via dit netwerk verkrijgt u garanties
voor het probleemloos functioneren
van uw gereedschap gedurende de
gehele levensduur. Onze medewerkers zoeken graag de beste oplossing voor u uit. Bovendien neemt
onze haal- en brengdienst u alle
logistieke zorgen uit handen.
Kortom, Leitz is uw partner in snijgereedschappen, advies, verkoop
en service.

Richtlijnen inzetparameters

Formaatzagen

D (mm)

n (tr/min)

IDNR

D(mm)

SB/TDI(mm)

BO(mm)

NLA

Z

160
190
225
300

4000
3200
2800
2000

472010946
472040403
472030457
472040402

160
190
225
300

3,2/2,4
3,2/2,4
3,2/2,4
3,2/2,4

20
20
30
30

2/10/60
2/10/60

4
4
6
8
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U bewerkt
– Vezelcement bouw- en gevelplaten van o.a. Eternit of
Fermacell.

