ULEPSZONA

L INI A
narzędzi

Udoskonalona linia profesjonalnych pił HM do pilarek ręcznych,
ze specjalnie profilowanym kształtem zęba, odpowiednio
dobranym ostrzem oraz nowym otworem wielowypustowym
gwarantują otrzymanie jak najlepszej powierzchni po obróbce.

Piły HM serii KOLIBER, BRYTAN, OSA
do pilarek ręcznych
spline
fitting

Ra<0,16

OTWÓR WIELOWYPUSTOWY - nowy typ mocowania w znacznym stopniu redukuje opory podczas
zakładania piły na wał przy dużych pasowaniach; w przypadku jakichkolwiek zabrudzeń (pyłów) umożliwia
poprawne założenie i ustalenie piły względem wału i docisku.

OSTRZENIE PŁYTEK HM - Ostrzenie odbywa się na nowoczesnej, zautomatyzowanej linii wysokowydajnych
szlifierek produkcyjnych o sterowanych numerycznie osiach obsługiwanych przez ramię robota. Proces
ostrzenia jest na bieżąco monitorowany i korygowany przy zachowaniu bardzo intensywnego chłodzenia.

KONTROLA PARAMETRÓW BICIA I PŁASKOŚCI DYSKÓW - Niezbędne jest, aby narzędzia podczas pracy
utrzymywały sztywność oraz stabilność. Produkowane dyski poddaje się procesom naprężania oraz wyważenia dynamicznego, które są na bieżąco monitorowane i korygowane przez specjalistyczne urządzenia.

PS670

Piły HM serii GS10 TYPE KOLIBER
ZASTOSOWANIE:

CECHY / KORZYŚCI:

piły przeznaczone do wszystkich
standardowych prac przy obróbce
drewna i innych materiałów drewnopochodnych

otwór wielowypustowy (nowy typ mocowania) - w znacznym stopniu redukuje opory
podczas zakładania piły na wał przy dużych pasowaniach; w przypadku jakichkolwiek
zabrudzeń (pyłów) umożliwia poprawne założenie i ustalenie piły względem wału
i docisku

do cięcia wzdłużnego i poprzecznego elementów z drewna klejonego,
płyt stolarskich, drewna litego, etc.

dysk wykonany z wysokogatunkowej stali ulepszonej termicznie to równomierna
twardość powierzchni oraz wysoka sztywność narzędzia

specjalnie profilowany kształt zęba
oraz ostrza GS10 (zęby na przemian skośne) pozwala na zachowanie dobrej jakości powierzchni
ciętych obrabianych materiałów

zastosowany węglik spiekany gwarantuje długą żywotność i umożliwia wielokrotne
ostrzenie
proces ostrzenia realizowany na sterowanych numerycznie ostrzarkach CNC z zachowaniem określonych parametrów pracy ściernicy zapewnia bardzo ostre krawędzie
szeroki zakres typowymiarowy w średnicach od Ø130 do Ø230 mm, dostosowany
do większości elektronarzędzi na rynku
możliwość zastosowania także w maszynach stacjonarnych
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CENA

J.M.

KOLIBER 130x20x2,2/1,2/24z GS10
KOLIBER 150x30x2,7/1,6/26z GS10
KOLIBER 160x16x2,7/1,6/28z GS10
KOLIBER 160x20x2,7/1,6/28z GS10
KOLIBER 160x30x2,7/1,6/28z GS10
KOLIBER 165x20x2,7/1,6/28z GS10
KOLIBER 180x20x2,7/1,6/30z GS10
KOLIBER 180x30x2,7/1,6/30z GS10
KOLIBER 184x30x2,7/1,6/26z GS10

KATALOGOWA

z

netto/szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

69,70
78,20
79,60
79,60
79,60
81,00
82,40
82,40
80,30

PS675

Piły HM serii GS15 TYPE BRYTAN

INDEX
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PS670-0200-0002
PS670-0210-0001
PS670-0210-0002
PS670-0230-0001

INFO
KOLIBER 184x30x2,7/1,6/34z GS10
KOLIBER 190x30x2,7/1,6/24z GS10
KOLIBER 190x30x2,7/1,6/32z GS10
KOLIBER 200x30x2,7/1,6/24z GS10
KOLIBER 200x30x2,7/1,6/36z GS10
KOLIBER 210x30x2,7/1,6/34z GS10
KOLIBER 210x35x2,7/1,6/34z GS10
KOLIBER 230x30x2,7/1,6/36z GS10

KATALOGOWA

z

netto/szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

93,10
80,30
92,40
89,50
99,60
98,10
98,10
100,90

PS680

Piły HM serii 1GS5 TYPE OSA

ZASTOSOWANIE:

CENA

J.M.

ZASTOSOWANIE:

idealna piła do ogólnobudowlanych prac na placu budowy i uniwersalnym zastosowaniu

piły do pilarek ręcznych o wszechstronnym zastosowaniu oraz wysokiej jakości cięcia

specjalna konstrukcja piły umożliwia cięcie drewna i materiałów
drewnopochodnych z pokrytych
pozostałościami zapraw budowlanych

specjalne na przemian skośne uzębienie typu 1GS5 pozwala na cięcie
zarówno płyt warstwowych, płyt
z poliwęglanu oraz profili PVC
piła przeznaczona także do cięcia
kształtowników z blachy stalowej
oraz metali nieżelaznych (Al., Cu)

dedykowana również do cięcia
drewna z metalicznymi wtrąceniami np. gwoździami, zszywkami, etc.

CENA

INDEX

INFO

J.M.
z

netto/szt.

PS675-0160-0001
PS675-0180-0001
PS675-0190-0003
PS675-0200-0001
PS675-0210-0001
PS675-0230-0001

BRYTAN 160x20x2,7/1,6/12z GB15
BRYTAN 180x30x2,7/1,6/12z GB15
BRYTAN 190x30x2,7/1,6/14z GB15
BRYTAN 200x30x2,7/1,6/16z GB15
BRYTAN 210x30x2,7/1,6/16z GB15
BRYTAN 230x30x2,7/1,6/16z GB15

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

75,30
78,10
86,50
90,70
92,10
94,80

KATALOGOWA

CENA

INDEX
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J.M.
z

netto/szt.

PS680-0160-0001
PS680-0180-0001
PS680-0190-0001
PS680-0200-0001
PS680-0210-0001
PS680-0230-0001

OSA 160x20x2,7/1,6/32z 1GS5
OSA 180x20x2,7/1,6/36z 1GS5
OSA 190x30x2,7/1,6/40z 1GS5
OSA 200x30x2,7/1,6/42z 1GS5
OSA 210x30x2,7/1,6/42z 1GS5
OSA 230x30x2,7/1,6/44z 1GS5

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

115,00
129,20
136,30
139,90
143,40
154,10

KATALOGOWA

CECHY / KORZYŚCI:
otwór wielowypustowy (nowy typ mocowania) - w znacznym stopniu redukuje opory podczas zakładania piły na wał przy dużych pasowaniach; w przypadku jakichkolwiek
zabrudzeń (pyłów) umożliwia poprawne założenie i ustalenie piły względem wału i docisku
dysk piły wycięty techniką laserową z wysokogatunkowej stali ulepszonej termicznie, zapewnia wysoką dokładność wykonania i sztywność narzędzia podczas pracy
specjalny gatunek i kształt węglika spiekanego oraz konstrukcja zęba gwarantują większą żywotność i pewność pracy oraz umożliwiają wielokrotne ostrzenie
proces ostrzenia realizowany na sterowanych numerycznie ostrzarkach CNC z zachowaniem określonych parametrów pracy ściernicy zapewnia bardzo ostre krawędzie
zębów z węglika spiekanego
szeroki zakres typowymiarowy w średnicach od Ø160 do Ø230 mm, dostosowany do większości elektronarzędzi na rynku

Info:

Producenci modeli pilarek ręcznych w trakcie ważności niniejszej ulotki mogą modyfikować swoje produkty. W związku z tym prosimy, aby przed zakupem konkretnego typowymiaru piły sprawdzić posiadany typ pilarki
(szczególnie ważne w przypadku: średnicy zewnętrznej piły oraz otworu wewnętrznego/osadczego piły).
Do podanych cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

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

