
Formaatcirkelzaagbladen
Flexibele multi talenten en     
deskundige gereedschappen

Bij het formatteren van de meest
uiteenlopende materialen is een
gelijkblijvende hoge snijkwaliteit
belangrijk, om zodoende de  
nabewerking over te kunnen slaan. 
Daarbij speelt geluidsreductie ook 
een grote rol.

Van het opdelen van houten vloerdelen, 
de bewerking van houtplaatmaterialen 
met verschillende toplagen tot en met 
kunststof of brandwerende plaat- 
materialen – de formaatcirkelzaagbladen 
van Leitz leveren steeds perfecte   
bewerkingsresultaten bij hoge  
standtijden. Leitz biedt voor iedere   
eis het passende gereedschap.

UW VOORDELEN

 ■ Bewerking van een veelvoud  
aan materialen

 ■ Perfecte snijkwaliteit
 ■ Voor eindkwaliteit en opdelen
 ■ Lange standtijden

IN ÉÉN OOGOPSLAG

 ■ Premium: voor individuele  
toepassingen

 ■ Excellent: voor speciale  
toepassingen (WhisperCut,  
Katana, BrillianceCut)

 ■ Deels met gevulde   
laserornamenten

 ■ Meervoudig naslijpbaar
 ■ Voor tafel- en formaatcirkelzaag-

machines
 ■ Voor bewerking van een  

veelvoud aan materialen
 ■ Uit voorraad leverbaar
 ■ Snijstof hardmetaal en diamant

De formaatcirkelzaagbladen van Leitz overtuigen door perfecte zaagsneden in de meest   

uiteenlopende materialen.



www.leitz.org

-6 dB(A)
MINDER GELUID ALS
GEBRUIKELIJK DIAMANT
CIRKELZAAGBLADEN
MET WHISPERCUT

KWALITEIT

Beste snijresultaten

 ■ Minder uitval en nabewerking door 
snijkanten en oppervlakten in  
eindkwaliteit

 ■ Katana: bij het zagen van massief 
hout dwars op de vezel is schuren 
niet nodig door uitbreukvrije  
snijkanten en gladde oppervlaktes

FLEXIBILITEIT

Flexibel en veelzijdig

 ■ Voor verschillende materialen, zoals 
beplakt spaanplaat, massief hout 
plaatmateriaal, multiplex of  
kunststof en lichtgewicht  
plaatmateriaal

 ■ Voor ieder vereiste een passend 
product programma

 ■ Snijstof hardmetaal en diamant voor 
iedere eis

 ■ Inzetbaar op alle tafel- en  
formaatcirkelzaagmachines

DUURZAAMHEID & EFFICIËNTIE

Duurzaam en stil

 ■ Meervoudig naslijpbaar door grote 
naslijpzone

 ■ Enorme kosten- en tijdsbesparing 
door het vervallen van de  
nabewerking

 ■ Minder geluid en trillingen door   
laserornamenten, ongelijke tanddeling 
en aangepaste spaanruimtes  
(afhankelijk van het product  
programma)

 ■ WhisperCut: 6 dB(A) minder geluid 
door gevulde laserornamenten, 
speciale uitvoering van de  
spaanruimtes en innovatieve  
groepenvertanding

Uw voordelen door …

11
/2

02
0 

 W
ijz

ig
in

ge
n 

i.v
.m

. t
ec

hn
is

ch
e 

on
tw

ik
ke

lin
ge

n 
vo

or
b

eh
ou

d
en

.

Formaat-  
cirkelzaagbladen:
flexibel, duurzaam
en efficiënt!

Tot 15-maal
NASLIJPBAAR DOOR
HARDMETAAL
OPGELEGDE TANDEN

-100 % 
NABEWERKING VERVALT  
IN VERGELIJKING TOT
GEBRUIKELIJKE
CIRKELZAAGBLADEN
MET KATANA EN
BRILLIANCECUT 


