SANDFLEX
MULTI CUT

Sandflex Multi-Cut
- taśma ogólnego zastosowania
Szerokości: 13, 20, 27 mm
Projektowana do stosowania na niedużych przecinarkach typu nożycowego
z posuwem manualnym, półautomatycznym lub automatycznym.
Przeznaczona do różnorodnych zastosowań - do cięcia pełnych przekrojów, ale także
rur i profili (patrz tabela doboru podziałki uzębienia), większości materiałów (w tym
stali nierdzewnych).
Bimetaliczna konstrukcja - ząb ze stali szybkotnącej M42 z 8% zawartością kobaltu
zapewnia doskonałą efektywność cięcia i żywotność taśmy.
Zmienna podziałka uzębienia zapewnia mniejsze wibracje, a także większą żywotność
taśmy i lepszą jakość powierzchni po cięciu.

Przekrój
taśmy
mm

Podziałka

13 x 0,6

5/8,6/10,8/12,10/14, Combo
14/18
4/6, 5/8
Combo
LK
6/10,8/12,10/14
Combo
2/3,3/4,4/6,5/8
Combo
LK
Combo
6/10,8/12,10/14

20 x 0,9

27 x 0,9

Typ
zęba

Kod produktu

M42-13-0.6-XXX-yyyy
M42-20-0.9-XXX-yyyy
M42-20-0.9-XXX-yyyy
M42-27-0.9-XXX-yyyy
M42-27-0.9-XXX-yyyy

xxx-uzębienie, yyyy-długość piły

Duże i średnie elementy pełne * Małe elementy pełne oraz pakiety *
Rury, profile, odlewy *Cięcie konturowe

Sandflex Multi-Cut
- cięcie produkcyjne
Szerokości: 34, 41 mm.
Projektowana do stosowania na większych przecinarkach typu nożycowego lub
kolumnowego z posuwem półautomatycznym lub automatycznym.
Przeznaczona do cięcia zarówno pełnych przekrojów jak i rur i profili (patrz tabela
doboru podziałki uzębienia) większości materiałów (w tym stali nierdzewnych).
Bimetaliczna konstrukcja - ząb ze stali szybkotnącej M42 z 8% zawartością kobaltu
zapewnia doskonałą efektywność cięcia i żywotność taśmy.
Specjalnie zaprojektowany ząb PR (dodatni kąt natarcia) zapewnia doskonałą penetrację
materiału oraz efektywne cięcie. Ząb Combo (podziałka 6/10) projektowany
w szczególności do cięcia rur i profili.
Zmienna podziałka uzębienia zapewnia mniejsze wibracje, a także większą żywotność
taśmy i lepszą jakość powierzchni po cięciu.

Przekrój Podziałka
taśmy
mm
34 x 1,1
41 x 1,3

2/3,3/4,4/6,5/8
6/10
2/3,3/4,4/6,5/8
6/10

Typ zęba

Combo PR
Combo
Combo PR
Combo

Kod produktu

M42-34-1.1-XX-yyyy
M42-34-1.1-XXX-yyyy
M42-41-1.3-XX-yyyy
M42-41-1.3-XX-yyyy

xxx- uzębienie, yyyy- długość piły

Duże i średnie elementy pełne * Małe elementy pełne oraz pakiety *
Rury, profile, odlewy
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