Linia MITER to 3 serie tarcz z bardzo twardymi
węglikami spiekanymi (HM), dedykowana do cięcia
szerokiego spectrum materiałów.

Piły HM linii MITER

do cięcia materiałów na ukośnicach
MAŁE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC - piły o cienkich rzazach (grubość HM) i dyskach cechuje wysoka
sztywność, co skutkuje bardzo dokładną prostoliniowością cięcia - cecha ta daje również operatorom
wrażenie lekkości prowadzenia piły podczas procesów skrawania.

JAKOŚĆ, PRECYZJA CIĘCIA, DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ - zastosowanie specjalnych geometrii uzębienia
i gatunków węglika HM o twardości powyżej 2.100 HV (wykonanych w technologii ULTRAFINE), to dłuższa
żywotność i duża odporność na stępienie oraz gwarancja wielokrotnego ostrzenia.

INDUSTRIALine - produkowane w technologii pił przemysłowych, gdzie odchyłki od wymiarów nominalnych, czyli tolerancje nie przekraczają setnych części milimetra.

Fabryka Pił i Narzędzi WAPIENICA Sp. z o.o. ul. T. Regera 30, 43-382, Bielsko-Biała
tel. +48 33 82 80 800 fax +48 33 48 71 501 wapienica@wapienica.pl

CL011
PS601

Piły HM serii MITER CRS1

INDEX

CECHY / KORZYŚCI:

ZASTOSOWANIE:

cienki rzaz i dysk - cecha ta powoduje, iż operatorom daje to uczucie
lekkości prowadzenia piły podczas procesu cięcia

cięcie twardych materiałów drewnopochodnych MDF i HDF (m.in.
panele podłogowe, etc)

dysk z gatunkowej stali narzędziowej oraz wyspecjalizowana
technologia naprężania gwarantują właściwą sztywność piły

możliwość cięcia płyt wiórowych pokrytych dodatkowymi
bardzo twardymi warstwami laminatu

ostrzenie węglików spiekanych realizowane na sterowanych
numerycznie ostrzarkach CNC z chłodzeniem cieczą

dedykowane również do cięcia konglomeratów a także proﬁli PVC
i AL. o grubości ścianki do 2mm

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

stosowane na pilarkach ukosowych, ramieniowych oraz
stacjonarnych

INFO

J.M.

CENA

KATALOGOWA

INDEX

INFO

J.M.

PS601-0216-0001

216x30x2,8/2,0/72z GA-5

szt.

PS601-0260-0001

260x30x2,7/2,0/68z GA-5

szt.

PS601-0254-0001

254x30x2,8/2,0/68z GA-5

szt.

PS601-0260-0002

260x30x2,7/2,0/96z GA-5

szt.

PS601-0254-0002

254x30x2,8/2,0/96z GA-5

szt.

PS601-0305-0001

305x30x2,8/2,0/96z GA-5

szt.

CENA

KATALOGOWA

CL011
PS602

Piły HM serii MITER CRS2
CECHY / KORZYŚCI:

ZASTOSOWANIE:

cienki rzaz i dysk - cecha ta powoduje, iż operatorom daje to uczucie
lekkości prowadzenia piły podczas procesu cięcia

do cięcia drewna miękkiego, twardego, sklejki i materiałów
drewnopochodnych pokrytych okleiną naturalną

dysk z gatunkowej stali narzędziowej oraz wyspecjalizowana
technologia naprężania gwarantują właściwą sztywność piły

cięcie listew i proﬁli z drewna oraz z materiałów drewnopochodnych
precyzyjne cięcie elementów dzięki zastosowaniu na przemian
skośnego uzębienia o małej podziałce (dużej ilości zębów)

ostrzenie węglików spiekanych realizowane na sterowanych
numerycznie ostrzarkach CNC z chłodzeniem cieczą

stosowane na pilarkach ukosowych, ramieniowych oraz
stacjonarnych

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

INDEX

INFO

J.M.

PS602-0216-0001

216x30x2,7/2,0/72z GS-5

PS602-0216-0002

216x30x2,8/2,0/54z GS-5

CENA

INDEX

INFO

J.M.

szt.

PS602-0260-0001

260x30x2,7/2,0/80z GS-5

szt.

szt.

PS602-0260-0002

260x30x3,2/2,0/68z GS-5

szt.

KATALOGOWA

PS602-0254-0001

254x30x2,7/2,0/80z GS-5

szt.

PS602-0305-0001

305x30x2,8/2,0/96z GS-5

szt.

PS602-0254-0002

254x30x2,8/2,0/68z GS-5

szt.

PS602-0305-0002

305x30x3,2/2,0/72z GS-5

szt.

CENA

KATALOGOWA

CL011
PS603

Piły HM serii MITER CRS3
CECHY / KORZYŚCI:

ZASTOSOWANIE:

specjalna geometria 3GS5° umożliwia cięcie materiałów o szerokim
zakresie przekrojów - od 10 mm do 130 mm w zależności od
średnicy piły

do szybkiego cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych z
perfekcyjną jakością powierzchni obrabianych
wymaganą jakość cięcia należy dostosować przez dobór
odpowiedniego posuwu na pilarce ukosowej lub ramieniowej

cienki rzaz i dysk - cecha ta powoduje, iż operatorom daje to uczucie
lekkości prowadzenia piły podczas procesu cięcia

bardzo agresywna geometria ostrza płytki HM 3GS5° umożliwiająca
cięcie materiałów o szerokim zakresie przekrojów

dysk z gatunkowej stali narzędziowej oraz wyspecjalizowana
technologia naprężania gwarantują właściwą sztywność piły

szczególnie zalecana do cięcia listew do ramek i antyramek, listew
ościeżnic drzwi, etc.

ostrzenie węglików spiekanych realizowane na sterowanych
numerycznie ostrzarkach CNC z chłodzeniem cieczą
rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na wypaczenie
piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia

INDEX

INFO

J.M.

PS603-0216-0001

216x30x2,7/2,0/72z 3GS5

PS603-0254-0001

254x30x2,7/2,0/96z 3GS5

Wybierz najwygodniejszy
sposób zamówienia.

CENA

INDEX

INFO

J.M.

szt.

PS603-0260-0001

260x30x2,7/2,0/96z 3GS5

szt.

szt.

PS603-0305-0001

305x30x2,7/2,0/96z 3GS5

szt.

KATALOGOWA

dział obsługi klienta
lubelskie, małopolskie, podkarpackie

CENA

KATALOGOWA

faksem
+48 33 48 80 065

odwiedź punkty sprzedaży
Top Hurt, Top Serwis, PH, Koelner Polska

pocztą elektroniczną
e-handel@wapienica.pl

odwiedź SKLEP FIRMOWY
pn.-pt. 8.00 - 16.00

+48 667 992 313

łódzkie, mazowieckie, podlaskie,
świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie

+48 667 992 314

kujawsko-pomorskie, pomorskie,
wielkopolskie, zachodniopomorskie

+48 667 992 315

dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie

+48 667 992 316

Fabryka Pił i Narzędzi WAPIENICA Sp. z o.o. ul. T. Regera 30, 43-382, Bielsko-Biała
tel. +48 33 82 80 800 fax. +48 33 48 80 065 wapienica@wapienica.pl

ul. T. Regera 30, Bielsko-Biała

przez sklep internetowy
7 dni w tygodniu, 24 h/ dobę
www.globus-wapienica.eu

www.globus-wapienica.eu

