
RazorCut en 
RazorCut PLUS   
cirkelzaagblad
Perfecte kanten bij het platenopdelen

Bij de meubelproductie wordt voor 
het opdelen van enkele platen hoge 
aanvoersnelheden en perfecte   
bewerkingsresultaten gevraagd,  
vooral als draagmaterialen en  
toplagen vaak wisselen.

Met RazorCut cirkelzaagbladen is het 
opdelen van platen in eindkwaliteit bij 
hoge aanvoersnelheden kinderspel.  
De meest uiteenlopende plaatmaterialen 
en oppervlakken laten zich perfect   
bewerken – onafhankelijk of de 
zaagsnede later nog bekant wordt   
of onbewerkt blijft.

UW VOORDELEN

 ■ Eindzaagkwaliteit
 ■ Hoge aanvoersnelheden mogelijk
 ■ Bewerking alle mogelijke toplagen
 ■ Lange levensduur
 ■ Minder geluid

IN ÉÉN OOGOPSLAG

 ■ Speciale snedegeometrie
 ■ Ongelijke tanddeling
 ■ Inzet in combinatie met Diamant 

ritser aanbevolen
 ■ Meervoudig naslijpbaar
 ■ Voor bewerking van enkele  

platen of vlakke plaatpakketten 
tot 60 mm dikte

 ■ Uit voorraad leverbaar
 ■ Snijstof HW

RazorCut cirkelzaagbladen maken een eindzaagkwaliteit in talrijke materialen mogelijk.



www.leitz.org

FLEXIBILITEIT

Eén gereedschap voor een  
grote veelvoud aan materialen

 ■ Bijzonder geschikt voor het  
opdelen van platen bij seriegrootte  
1 productie

 ■ Geschikt voor de bewerking van 
platen met de meest uiteenlopende 
oppervlaktetoplagen

 ■ Beste bewerkingsresultaten ook bij 
matte, glanzende en gestructureerde 
oppervlakten

KWALITEIT & PRODUCTIVITEIT

Perfecte kanten, uitbreukvrije  
oppervlakken, hoge aanvoeren

 ■ Eindzaagkwaliteit in plaatmaterialen 
met de meest uiteenlopende  
toplagen

 ■ Perfecte snijkanten en gladde smalle 
oppervlakken

 ■ Gelijkblijvend hoge bewerkings-
kwaliteit – ook bij hoge   
aanvoersnelheden

 ■ RazorCut PLUS: beste snijkwaliteit 
door speciale snedegeometrie en 
zeer rustige loop

 ■ RazorCut PLUS: speciaal geschikt 
voor productieinrichtingen met hoge 
output door maximale standtijden

DUURZAAMHEID

Voordelen voor    
mens en milieu

 ■ Meervoudig naslijpbaar door  
grote naslijpzone

 ■ Hoge standtijd door slijtvaste  
snijstof en trillingsdemping

 ■ Minder geluid en trillingen door 
ongelijkmatige tanddeling en  
aangepaste spaanruimte

 ■ RazorCut PLUS: milieubesparend 
door extreem slijtvaste snijstof

Uw voordelen door …
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RazorCut 
cirkelzaagbladen: 
Eén snede is  
genoeg!

-4 dB(A)
MINDER GELUID 1)

-100 %
EINDBEWERKING 
VERVALT 1)

+50 %
HOGERE 
PRODUCTIVITEIT 1)

1) in vergelijking tot gebruikelijke   
cirkelzaagbladen


