
PIŁY TAŚMOWE DO DREWNA

Przy prawidłowej eksploatacji żywotność taśmy
może przekroczyć 100 kubików drewna !

Taśmy bimetaliczne Woodflex – PROMOCJA !

WoodFlex – piła bimetaliczna, ząb ze stali szybkotnącej M2, część nośna ze stali sprężynowej. 
Taśma zapewnia znacznie większą żywotność w porównaniu do taśm węglowych monolitycznych 
i oszczędza czas potrzebny na znacznie rzadsze dla tej taśmy serwisowanie (ostrzenie, rozwodzenie 
zębów). Szczególnie polecana do drewna zmrożonego i twardego.

Gatunek piły Kod katalogowy
Twardość 

ostrza 
[HRC]

Twardość 
części nośnej 

[HRC]

Cena katal. za 
pętlę 4000mm**

PLN netto

Cena PLN netto 
przy rabacie 

extra 4%

Cena PLN netto 
przy rabacie 

extra 8%

Woodflex 3861-27-0.9-H-1.33-4000 66-67 44-46 101,57 Nie dotyczy Nie dotyczy

Woodflex 3861-34-0.9-H-1.15-4000 66-67 44-46 113,30 108,77 104,24

Woodflex 3861-34-1.1-H-1.15-4000 66-67 44-46 113,30 108,77 104,24

Woodflex 3861-41-1.1-H-1.15-4000 66-67 44-46 142,51 136,81 131,11

Woodflex 3861-54-1.1-H-1.15-4000 66-67 44-46 208,31 Nie dotyczy Nie dotyczy

* - Akcja dotyczy pił w gatunku 3861 o szer. 34-41mm zgrzanych w pętlach (patrz tabela powyżej)
** - Cenę pętli o innych długościach wylicza się proporcjonalnie, np. cena taśmy 3861-34-1.1-H-1,15 o dług.4800mm = (4800/4000)*113,30 = 135,96 PLN netto

Pamiętaj !
W porównaniu do taśm monolitycznych (ze stali narzędziowej węglowej) taśmy bimetaliczne cechują:

mniejsza częstość serwisowania taśm (ostrzenie, rozwodzenie), nawet 3-krotnie rzadziej 

większa dokładność cięcia 

możliwość cięcia z posuwem 8 m/min i większym 

możliwość cięcia z prędkością 28m/sek. i większą (nawet do 34m/sek) 

przy prawidłowej eksploatacji żywotność taśmy może przekroczyć 100 kubików drewna!

Przy zakupie 50 pętli 4% rabatu extra*
Przy zakupie 100 pętli 8% rabatu extra

od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. lub do odwołania

Nowy Woodflex 3861:
ulepszona geometria zęba
– większa żywotność taśmy
– nadaje się do ostrzenia przy pomocy najpopularniejszych tarcz borazonowych dostępnych na rynku 
nowy proces obróbki cieplnej
– większa żywotność taśmy 

– dłuższy czas pracy do pierwszego serwisowania

CENNIK 2019



Gatunek piły Kod katalogowy
Twardość 

ostrza [HRC]
Twardość części 

nośnej [HRC]
Uwagi

Cena za pętlę 
4000mm

[PLN] netto *

WoodCut GT 3855-35-1.1-W-GT-1.15 59-61 42-44 monolityczna, 
szlifowane zęby ! 59,22

WoodCut GT 3855-40-1,0-W- GT-1.15 59-61 42-44 monolityczna, 
szlifowane zęby ! 60,14

WoodCut GT 3855-40-1,1-W- GT-1.15 59-61 42-44 monolityczna, 
szlifowane zęby ! 62,77

WoodCutPlus-GT 3855-35-1.0-WP-GT-1.15 59-61 45-47 monolityczna, 
szlifowane zęby ! 75,59

WoodCutPlus-GT 3855-40-1,0-WP-GT-1.15 59-61 45-47 monolityczna, 
szlifowane zęby ! 79,46

WoodCutPlus-GT 3855-40-1.1-WP-GT-1.15 59-61 45-47 monolityczna, 
szlifowane zęby ! 83,54

* - Cenę pętli o innych długościach wylicza się proporcjonalnie, np. cena taśmy 3855-35-1.1-W-GT-1.15 o dług.4800mm = (4800/4000)*59,22 = 71,06 PLN netto

WoodCutPlus GT – piła monolityczna, materiał - stal wysokostopowa z dodatkiem niklu, 
o podwyższonej wytrzymałości na zmęczenie, przeznaczona do cięcia drewna średnio twardego i twardego, 
okorowanego czyszczonego lub zapiaszczonego. 
Zęby wykonane w technologii szlifowania zapewniają lepszą dokładność cięcia i większą żywotność taśmy.

WoodCut GT – piła monolityczna, materiał - stal sprężynowa stopowa z dodatkiem chromu i wanadu, 
o podwyższonej wytrzymałości na zmęczenie, przeznaczona do cięcia drewna miękkiego i średnio twardego, 
okorowanego lub nie okorowanego czyszczonego.
Zęby wykonane w technologii szlifowania zapewniają lepszą dokładność cięcia i większą żywotność taśmy .

Piła do drewna ze stali 
wysokostopowej z dodatkiem 
chromu i wanadu

Piła do drewna ze stali 
wysokostopowej
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   Twój Dystrybutor

Wszystkie taśmy są naostrzone, zahartowane i gotowe do pracy

Taśmy  monolityczne

Taśmy GT produkowane metodą szlifowania, gdzie ząb wytwarzany 
jest metodą szlifowania od samego początku, cechują:

- większa dokładność wykonania 
- lepsza jakość powierzchni roboczych
- dokładniejsze rozwiedzenie zęba
- lepsza jakość powierzchni drewna po cięciu
- większa żywotność taśmy

CENNIK 2019
ważny od 1 kwietnia 2019r.


