
Ze względu na charakterystykę pracy zagłębiarek
oraz konieczność otrzymania idealnych krawędzi, 4 nowe
serie wyposażone zostały w bardzo sztywny i precyzyjnie
wykonany dysk oraz bardzo twardy węglik spiekany.

Piły HM linii ZAG
do zagłębiarek

NOWA
LINIA
pił w ofercie

CIĘCIE BEZ WYSZCZERBIEŃ - na ten jakże ważny element pracy każdego użytkownika wpływa 
precyzyjnie wykonany dysk i zmniejszone tolerancje wykonania piły podczas procesu produkcyjnego.

DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ - zastosowany BARDZO TWARDY węglik spiekany typu ULTRAFINE 
o twardości ponad 2.100 HV – to jeszcze dłuższa satysfakcja z efektów pracy piły pomiędzy ostrzeniami.

IDEALNE ROWKOWANIE - wysoka precyzja wykonania piły w połączeniu z użytkowaną zagłębiarką 
umożliwią każdemu użytkownikowi nacięcie precyzyjnych rowków w obrabianym materiale.

DEDYKOWANE ROZWIĄZANIA - indywidualnie zaprojektowane geometrie zębów z węglika 
spiekanego pozwalają na optymalny dobór narzędzia do określonej operacji cięcia danego materiału 
i otrzymania jak najlepszej krawędzi po obróbce.



PS662Piły HM serii ZAG1 Chipboard

ZASTOSOWANIE: ZASTOSOWANIE:

INDEX INFO J.M.

netto/szt.

PS662-0160-0001 160x20x2,2x1,6/56z GA5 szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

165,90

PS662-0160-0002 160x20x2,2x1,6/48z GA8 150,80

PS662-0160-0003 160x30x2,2x1,6/60z GA5 173,10

PS662-0165-0001 165x20x1,8x1,4/48z GA8 158,50

PS662-0210-0001 210x30x2,2x1,6/52z GA5 164,00

CENA
KATALOGOWA

INDEX INFO J.M.

netto/szt.

PS666-0160-0001 160x20x2,2x1,6/48z GA-5 szt.

szt.

szt.

150,80

PS666-0160-0002 160x20x2,2x1,6/56z GA-5 165,90

PS666-0160-0003 160x30x2,2x1,6/56z GA-5 165,90

CENA
KATALOGOWA

INDEX INFO J.M.

netto/szt.

PS664-0160-0001 160x20x2,2x1,6/48z GS8 szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

150,80

PS664-0160-0002 160x20x2,2x1,6/56z GS5 165,90

PS664-0160-0003 160x30x2,2x1,6/56z GS5 165,90

PS664-0165-0001 165x20x1,8x1,4/48z GS8 158,50

PS662-0210-0001 210x30x2,2x1,6/52z GS5 164,00

CENA
KATALOGOWA

INDEX INFO J.M.

netto/szt.

PS668-0160-0001 160x20x2,2x1,6/36z GS12

160x30x2,2x1,6/36z GS12

szt.

szt.

szt.

szt.

121,00

PS668-0160-0002 121,00

PS668-0165-0001 165x20x2,2x1,6/36z GS12
 

121,00

PS668-0210-0001 210x30x2,2x1,6/42z GS12 135,80

CENA
KATALOGOWA

do precyzyjnego cięcia i nacinania materiałów 
drewnopochodnych takich jak: płyta wiórowa, laminat, mdf

piły o geometrii ostrza płytki HM - GA (trapezowo-płaskie)

stosowane najczęściej podczas przecinania płyt meblo-
wych laminowanych, paneli podłogowych, wykonywania 
wycięć w blatach kuchennych oraz rowkowania

przy wyborze określonej piły do planowanej operacji cięcia 
należy zwrócić uwagę nie tylko na rodzaj obrabianego 
materiału ale również na jego wymiary, tj.: grubość, 
przekrój lub w przypadku cięcia listew profilowanych - 
grubość ścianki

maksymalna wysokość lub głębokość cięcia uzależniona 
od modelu zagłębiarki danego producenta

CECHY / KORZYŚCI:

bardzo twardy węglik spiekany (ULTRAFINE) oraz precyzyjnie wykonany dysk zapewniają bardzo długą żywotność narzędzia

zakres typowymiarowy dostosowany do większości zagłębiarek obecnych na rynku

możliwość zastosowania pił także w maszynach stacjonarnych i popularnych pilarkach ręcznych

CECHY / KORZYŚCI:

bardzo twardy węglik spiekany (ULTRAFINE) oraz precyzyjnie wykonany dysk zapewniają bardzo długą żywotność narzędzia

zakres typowymiarowy dostosowany do większości zagłębiarek obecnych na rynku

możliwość zastosowania pił także w maszynach stacjonarnych i popularnych pilarkach ręcznych

PS664Piły HM serii ZAG2 Wood

do precyzyjnego cięcia poprzecznego i nacinania drewna 
(w tym drewna egzotycznego), materiałów drewnopo-
chodnych z okleinami naturalnymi oraz sklejki

piły z geometrią ostrza płytki HM - GS (na przemian skośne)

stosowane najczęściej podczas przecinania płyt 
meblowych fornirowanych, deski podłogowej, przycinania 
drzwi na długość, wykonywania wycięć oraz frezowania 
dokładnych rowków w belkach

przy wyborze określonej piły do planowanej operacji cięcia 
należy zwrócić uwagę nie tylko na rodzaj obrabianego 
materiału ale również na jego wymiary, tj.: grubość, 
przekrój lub w przypadku cięcia listew profilowanych - 
grubość ścianki

maksymalna wysokość lub głębokość cięcia uzależniona 
od modelu zagłębiarki danego producenta

ZASTOSOWANIE:

PS666Piły HM serii ZAG3 Special

dedykowane do precyzyjnego cięcia i nacinania 
materiałów kompozytowych typu: corian, kerrock, staron 
oraz listew drewnopochodnych i profili aluminiowych 
(ścianka o grubości max: 1,5mm)

piły o geometrii ostrza płytki HM - GA (trapezowo-płaskie)

stosowane najczęściej podczas przecinania i wykonywania 
otworów w blatach kuchennych, przycinania wewnętr-
znych i zewnętrznych paneli ściennych oraz rowkowania

przy wyborze określonej piły do planowanej operacji cięcia 
należy zwrócić uwagę nie tylko na rodzaj obrabianego 
materiału ale również na jego wymiary, tj.: grubość, 
przekrój lub w przypadku cięcia profili - grubość ścianki

maksymalna wysokość lub głębokość cięcia uzależniona 
od modelu zagłębiarki danego producenta

ZASTOSOWANIE:

PS668Piły HM serii ZAG4 Standard

piły o uniwersalnym zastosowaniu i średniej ilości zębów

piły z geometrią ostrza płytki HM - GS (na przemian skośne)

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

stosowane także podczas przycinania drzwi na długość, 
wykonywania wycięć oraz do frezowania rowków 
w drewnie

maksymalna wysokość lub głębokość cięcia uzależniona 
od modelu zagłębiarki danego producenta

przy wyborze określonej piły do planowanej operacji cięcia 
należy zwrócić uwagę nie tylko na rodzaj obrabianego 
materiału ale również na jego wymiary, tj.: grubość i 
przekrój

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatek VAT.

Fabryka Pił i Narzędzi WAPIENICA Sp. z o.o.  ul. T. Regera 30, 43-382, Bielsko-Biała 
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Top Hurt, Top Serwis, PH, Koelner Polska

Wybierz najwygodniejszy sposób zamówienia   

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

33 48 80 065

33 82 80 931/932/938/939 e-handel@wapienica.pl

ul. T. Regera 30, Bielsko-Biała

faksem odwiedź SKLEP PARTNERSKI
pn.-pt. 8.00 - 16.00

odwiedź punkty sprzedażypocztą elektronicznątelefonicznie


