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Specjalistyczne piły HM przeznaczone do cięcia
drewna suchego twardego o dużej gęstości, w szczególności
egzotycznego i owocowego. Seria dedykowana również obróbce
płyty okleinowanej i obłogowanej wzdłuż usłojenia okleiny.

Piły HM serii FINISH CUT VH
CI

A L GE

O
ET

S

E

M

P

do cięcia drewna suchego twardego i egzotycznego
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SPECJALNA GEOMETRIA ZĘBA - Geometria zęba GSML dedykowana specjalnie do cięcia drewna
twardego suchego w tym egzotycznego i owocowego. Piły zalecane szczególnie do obróbki materiałów
drewnopochodnych do cięcia wzdłużnego płyt pokrytych okleinami naturalnymi.
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IDEALNIE WYWAŻONE - Precyzyjnie wykonany i wyważony dysk oraz zawężone tolerancje wykonania
pił w trakcie procesu produkcyjnego, gwarantują stabilność narzędzia oraz uzyskanie perfekcyjnej powierzchni po cięcia.

DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ - Zastosowany SUPER TWARDY węglik spiekany typu NANOGRAIN o twardości
ponad 2250 HV gwarantuje jeszcze dłuższą satysfakcję z efektów pracy piły pomiędzy kolejnymi ostrzeniami.

Piły HM serii FINISH CUT VH - do cięcia drewna suchego twardego i egzotycznego
CECHY / KORZYŚCI:

PS362

ZASTOSOWANIE:

idealna powierzchnia po cięciu, niezależnie od grubości przecinanego materiału
bardzo małe opory skrawania to lekkość, wygoda i pewność prowadzenia piły w procesie cięcia
uniwersalność zastosowań przy jednocześnie mniejszym poborze
mocy
idealna powierzchnia cięcia wzdłużnego podczas obróbki materiałów obłogowanych oraz pokrytych okleiną naturalną
wykonane w technologii pił przemysłowych, gdzie odchyłki od wymiarów nominalnych są zawężone do setnych części milimetra;
otwór wewnętrzny narzędzia o wysokiej jakości i tolerancji H7
zastosowany SUPER TWARDY węglik spiekany typu NANOGRAIN o
twardości ponad 2250 HV gwarantuje jeszcze dłuższą satysfakcję
z efektów pracy piły pomiędzy kolejnymi ostrzeniami
użyta do produkcji stal niemiecka gwarantuje powtarzalność
i wysokie parametry dysku piły, co wpływa na stabilność tarczy
podczas pracy

specjalistyczne piły HM o geometrii zęba GSML, przeznaczone
do obróbki drewna twardego suchego o dużej gęstości, w tym
egzotycznego i owocowego, zarówno do cięcia wzdłużnego jak
i poprzecznego
cięcie odbywa się na pilarkach, formatyzerkach oraz pilarkach
ramieniowych; piły mogą współpracować z piłą podcinającą
seria dedykowana jest obróbce płyty okleinowanej, obłogowanej oraz cięciu oklein naturalnych wzdłuż usłojenia
doskonale sprawdzają się podczas cięcia blatów jak i innych
elementów z drewna klejonego
możliwość stosowania jednej piły do drewna litego oraz materiałów drewnopochodnych przy zachowaniu bardzo dobrej
jakości cięcia
szerokie spectrum wysokości przecinanych materiałów; od
20mm do 120mm
w celu wydłużenia żywotności piła wymaga ostrzenia na specjalistycznych szlifierkach CNC lub ostrzarkach z intensywnym
chłodzeniem olejowym

GEOMETRIA
UZĘBIENIA

INDEX
mm

mm

mm

mm

il x do/dp

z

PS362-0250-0001

250

30

3,2

2,2

80

GSML5

L

2x7/42+2x8,5/46+2x10/60

szt.

PS362-0300-0001

300

30

3,2

2,2

96

GSML5

L

2x7/42+2x8,5/46+2x10/60

szt.

PS362-0350-0001

350

30

3,6

2,5

108

GSML5

L

2x7/42+2x8,5/46+2x10/60

szt.

Legenda:

do – średnica otworów zabierakowych

dp – średnica podziałowa otworów.
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– na zamówienie.

SPECJALNA GEOMETRIA UZĘBIENIA GSML5
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GSML

Wybierz najwygodniejszy
sposób zamówienia.

dział obsługi klienta
lubelskie, małopolskie, podkarpackie
+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

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
ul. T. Regera 30, Bielsko-Biała

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

www.globus-wapienica.eu

