
Piły z linii LL CUT do cięcia tworzyw drewnopochodnych   

PS310 Piła LL CUT line GA10 do cięcia tworzyw drewnopochodnych

Cechy - korzyści Zastosowanie

BARDZO TWARDY węglik spiekany (ULTRAFINE) o twardości 2.100 HV to dłuższa
żywotność - więcej przeciętych m.b. płyty między ostrzeniami

nowy kształt płytki HM korzystnie wpływa na warunki skrawania, m.in. poprzez
płynniejszy i szybszy proces odprowadzania wiórów z przestrzeni między zębnych

dysk wyważany dynamicznie eliminuje wibracje w czasie cięcia - stabilny proces
skrawania i wyższa jakość przecinanych powierzchni

precyzyjnie wykonany korpus piły z nowymi wyciszeniem obniża poziom hałasu i
zapewnia dłuższą żywotność narzędzia - nowy stabilny i cichy dysk piły

zaprojektowane rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na wypaczenie
piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia

wysoka gładkość twardych węglików to dłuższa żywotność pomiędzy ostrzeniami -
ostrzenie na ostrzarkach CNC z zastosowaniem specjalnie dobranej ściernicy i
parametrów jej pracy

seria o geometrii ostrza płytki HM - GA10 (ząb trapezowo-płaski)

nowa seria LL CUT line o większej żywotności dedykowana do cięcia materiałów
drewnopochodnych takich jak: płyta wiórowa, laminat, MDF

piła o dużej sztywności dysku i stabilnej pracy - czynniki te pozwalają otrzymać
bardzo wysoką jakość powierzchni na krawędziach płyty

cięcie płyt na formatyzerkach pionowych i poziomych - pojedynczo lub w pakiecie
do grubości 3x18mm=54mm

piły współpracują z piłą podcinającą (podcinaczem)
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J.m.

PS310-0216-0003 0216 30 3,2 2,2 72 GA wyciszenie_L szt.

PS310-0250-0001 0250 30 3,2 2,2 80 GA COMBO szt.

PS310-0250-0002 0250 30 3,2 2,2 80 GA wyciszenie_L COMBO szt.

PS310-0300-0003 0300 30 3,2 2,2 72 GA COMBO szt.

PS310-0300-0001 0300 30 3,2 2,2 96 GA COMBO szt.

PS310-0300-0002 0300 30 3,2 2,2 96 GA wyciszenie_L COMBO szt.

PS310-0315-0002 0315 30 3,2 2,2 96 GA wyciszenie_L COMBO szt.

PS310-0350-0002 0350 30 3,2 2,2 108 GA wyciszenie_L COMBO szt.

Katalog:  - na zamówienie
Katalog:  - produkty katalogowe

Legenda:
- do - średnica otworów zabierakowych
- dp - średnica podziałowa otworów
- wyciszenie L - typ wyciszenia
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