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Informacje techniczne

Rodzaje materiałów

Stal o wysokiej zawartości węglika spiekanego – stosowana przy obróbce miękkich materiałów takich jak drewno miękkie, płyty z włókien drzewnych,
miękkie tworzywa sztuczne.

Bimetal – wysoko-elastyczne połączenie HSS i HCS spełni najwyższe wymagania. Materiał odpowiedni przede wszystkim do zastosowania 
przy drewnie twardym, płytach budowlanych, twardych tworzywach sztucznych, jak również metalach nieżelaznych oraz metalu.

Hartowana wysokowydajna stal szybkotnąca do zastosowania przy twardych materiałach jak np. metal, aluminium, metale kolorowe.

Oznaczenia i zastosowanie

Budowlane
Drewno budowlane, płyty szalunkowe, drewno z gwoździami/zabrudzone cementem oraz płyty.

Drewno

Płyty

Aluminium

Stal

Drewno lite oraz tworzywa drewnopochodne, drewno twarde i miękkie.

Płyty wiórowe, płyty z drewna litego, płyty stolarskie oraz sklejka, płyty meblowe fornirowane oraz laminowane, budowlane płyty warstwowe.

Profile, blachy oraz nieżelazne materiały warstwowe, aluminium oraz metale nieżelazne.

Blacha, metale nieżelazne, żeliwo, blachy ze stali szlachetnej, materiały warstwowe z warstwą stali szlachetnej/wzmocnieniem stalowym. 

Liczba zębów na cal (TPI) + podział zębów

Podziałka zębów rozwartych szlifowanych

Podziałka zębów z kątem osiowym szlifowanym

Proste cięcie, ostateczne

Cięcie po łuku, ostateczne

Proste cięcie, zgrubne

Cięcie po łuku, zgrubne

Specjalne do cięcia zanurzeniowego

Materiał, cienki i gruby

Drewno lite

Drewno miękkie, płyty stolarskie

Drewno konstrukcyjne

Drewno konstrukcyjne z gwoździami

Okleinowane płyty meblarskie

Fornirowane i laminowane płyty

Drewno konstrukcyjne

Palety

Drewno surowe bez gwoździ

Drzewo, okrzesywanie

Wycinanie w drewnianych ścianach

Tworzywa sztuczne, rury, profile

GFK/Epoxy

Blacha

Blacha perforowana

Profile otwarte

Płyty warstwowe

Pozostałe informacje

L1 = długość całkowita

L2 = długość ostrza

B = szerokość ostrza

T = zęby na cal (TPI)

Pakowane w zestawie po 5 sztuk na opakowanie (VE=5). 
Cena za opakowanie.

Wszystkie ostrza mają powłokę antykorozyjną. 



Brzeszczoty do wyrzynarek

Brzeszczoty do wyrzynarek do drewna i płyt z materiałów drewnopochodnych
Kompatybilne z: AEG, Atlas Copco, Black&Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, …

Numer katalogowy

Właściwości produktu Zastosowanie Kompatybilność

Zęby falowane, frezowane. Podziałka 1,9 mm. Drewno miękkie (2-15 mm), sklejka,
płyty wiórowe, stolarskie, pilśniowe. Specjalne do cięcia łuków.

Uzębienie szpiczaste z kątem przyłożenia, szlifowane. Podziałka 1,4 mm (ostateczny).
Drewno miękkie, sklejka, płyty okleinowane (1,5-15 mm). Specjalne do cięcia łuków.

Z kątem przyłożenia szlifowane. Podziałka 2,5 mm (czyste cięcie). Drewno miękkie,
płyty wiórowe, stolarskie, pilśniowe (3-30 mm), tworzywa sztuczne, Epoxy (⌀ <30 mm).

Z kątem przyłożenia szlifowane.  Podziałka 2,5 mm. Drewno miękkie, płyta wiórowa,
stolarska, pilśniowa (3-30 mm), okleinowana. Czysta powierzchnia. 

Zęby rozwarte frezowane. Podziałka 3,2 mm (zgrubna). Drewno miękkie (4-50mm),
płyta wiórowa, stolarska, pilśniowa. Szybsze cięcie.

Zęby rozwarte szlifowane. Podziałka 4,2 mm. Drewno miękkie, płyta wiórowa, stolarska,
pilśniowa (5-50 mm), drzwi, blaty kuchenne (<50 mm). Dokładne cięcie pod kątem.  

Zęby rozwarte szlifowane. Podziałka 4,6 mm (zęby Vario). Drewno miękkie (5-50 mm),
płyty wiórowe, stolarskie, pilśniowe. Szybkie przyrzynanie. 

Zęby rozwarte szlifowane. Podziałka 4,6 mm (zęby Vario). Drewno miękkie (5-50 mm),
płyty wiórowe, stolarskie, pilśniowe. Specjalne do cięcia łuków.

Z kątem przyłożenia szlifowane. Podziałka 4,6 mm (zęby Vario). Drewno miękkie,
płyty wiórowe, stolarskie, pilśniowe (10-45 mm).

Z kątem przyłożenia szlifowane. Podziałka 2,4 mm (zęby Vario). Drewno miękkie (3-65 mm),
płyta wiórowa, stolarska, pilśniowa.

Z kątem przyłożenia szlifowane. Podziałka 3,2 mm (czyste cięcie). Drewno miękkie,
płyta wiórowa, stolarska, pilśniowa (10-65 mm).

Zęby rozwarte szlifowane. Podziałka 4,2 mm (zgrubna). Grube drewno budowlane,
drewno miękkie (5-100 mm), płyta wiórowa, stolarska, pilśniowa.

Pakowane w zestawie po 5 sztuk na opakowanie (VE=5).



Brzeszczoty do wyrzynarek

Brzeszczoty do wyrzynarek do zastosowania na budowie **gwoździo-odporne**
Kompatybilne z: AEG, Atlas Copco, Black&Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, ...

Numer katalogowy

Właściwości produktu Zastosowanie Kompatybilność

Zęby rozwarte, frezowane. Podziałka 3,4 mm (zęby Vario). Drewno budowlane
z gwoździami (<65 mm), tworzywa drewnopochodne, tworzywa sztuczne, blachy,
rury/profile, także do aluminium (⌀ 3-10mm)

Numer katalogowy

Właściwości produktu Zastosowanie Kompatybilność

Z kątem przyłożenia, uzębienie szpiczaste, szlifowane. Podziałka 1,7 mm (ostateczne).
Drewno twarde, laminaty, płyty okleinowane/HPL (2-30 mm). Bez wyrwań.

Z kątem przyłożenia, szlifowane. Podziałka 2,5 mm (wysoka żywotność).
Drewno twarde, laminaty, płyty okleinowane/HPL (3-30 mm). Czyste cięcie.

Numer katalogowy

Właściwości produktu Zastosowanie Kompatybilność

Zastosowanie Kompatybilność

Numer katalogowy

Właściwości produktu

Brzeszczoty do wyrzynarek do płyt **Trespa**
Kompatybilne z: AEG, Atlas Copco, Black&Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, ...

Brzeszczoty do wyrzynarek do aluminium
Kompatybilne z: AEG, Atlas Copco, Black&Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, ...

Zęby rozwarte, frezowane. Podziałka 3,2 mm. Cienkie i grube blachy (3-15 mm),
rury + profile (⌀ <30 mm).

Brzeszczoty do wyrzynarek do stali oraz do stali szlachetnej
Kompatybilne z: AEG, Atlas Copco, Black&Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, ...

Zęby falowane, frezowane. Podziałka 1,3 mm (zęby Vario). Cienkie blachy,
blachy perforowane (1-3 mm).

Zęby falowane, frezowane. Podziałka 2,0 mm (zęby Vario). Blachy średniej grubości,
blachy perforowane (2,5-6 mm).

Zęby rozwarte, frezowane. Podziałka 1,6 mm (zęby Vario). Cienkie oraz grube blachy
(1,5-10 mm, rury + profile - także aluminiowe (⌀<30 mm).

Zęby falowane, frezowane. Podziałka 1,1 mm. Cienkie blachy, blachy perforowane
(1-3 mm), płyta warstwowa (<65 mm), rury + otwarte profile - także aluminiowe
(⌀<65 mm), GFK/Epoxy (<65 mm).

Pakowane w zestawie po 5 sztuk na opakowanie (VE=5).



Brzeszczoty do pił szablastych do płyt drewnopochodnych
Kompatybilne z: AEG, Atlas Copco, Black&Decker, Bosch, DeWalt, Flex, Hilti, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee,
Porter Cable, Skil, ...

Numer katalogowy

Właściwości produktu Zastosowanie Kompatybilność

Zęby rozwarte, szlifowane. Podziałka 4,2 mm. Drewno konstrukcyjne (<100 mm)),
ściany drewniane (<100 mm), płyty wiórowe, MDF (6-60 mm), sklejka,
tworzywa sztuczne (<100 mm). Specjalne do cięcia zanurzeniowego.

Zęby rozwarte, szlifowane. Podziałka 3,2 (zęby Vario). Drewno konstrukcyjne (<150 mm),
płyty wiórowe, MDF (6-60 mm), sklejka, tworzywawa sztuczne (<150 mm),
ściany drewniane (<150 mm). Łatwe cięcie ostateczne. 

Zęby rozwarte, szlifowane. Podziałka 5,1 mm. Drewno surowe bez gwoździ (<190 mm),
drzewo – okrzesywanie (⌀<190 mm), drewno opałowe (⌀<190 mm).

Zęby rozwarte, frezowane. Podziałka 4,2 mm. Drewno konstrukcyjne, ściany drewniane
(<100 mm), płyty wiórowe, MDF (6-60 mm), sklejka, tworzywa sztuczne (<100 mm). 
Specjalne do cięcia zanurzeniowego.

Brzeszczoty do pił szablastych do zastosowania na budowie **gwoździo-odporne**
Kompatybilne z: AEG, Atlas Copco, Black&Decker, Bosch, DeWalt, Flex, Hilti, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee,
Porter Cable, Skil, ...

Numer katalogowy

Właściwości produktu Zastosowanie Kompatybilność

Zęby rozwarte, frezowane. Podziałka 3,2 mm (zęby Vario). Drewno z gwoździami/metalem,
płyty wiórowe (<150 mm), blachy metalowe, profile aluminiowe (3-18 mm),
GFK/Epoxy (<150 mm).

Zęby rozwarte, frezowane. Podziałka 2,5 mm. Drewno z gwoździami/metalem (<175 mm),
blacha metalowa, rury, profile aluminiowe (3-12 mm). Elastyczne cięcie równo z brzegiem.

Zęby rozwarte, frezowane. Podziałka 3,9 mm. Do szybkiego cięcia w drewnie litym.
Drewno konstrukcyjne z gwoździami/nitami i tworzywa sztuczne <175 mm.

Numer katalogowy

Właściwości produktu Zastosowanie Kompatybilność

Brzeszczoty do pił szablastych do stali i stali szlachetnej
Kompatybilne z: AEG, Atlas Copco, Black&Decker, Bosch, DeWalt, Flex, Hilti, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee,
Porter Cable, Skil, ...

Zęby rozwarte, frezowane. Podziałka 1,8 mm. Grube blachy (3-8 mm), lite rury/profile
(⌀<100 mm). Szybkie cięcie.

Zęby rozwarte, frezowane. Podziałka 2,3 mm (zęby Vario). Cienkie i grube blachy (1-8 mm),
cienkie i grube profile (⌀<100 mm).

Zęby rozwarte, frezowane. Podziałka 1,8 mm. Twarde blachy (3-8 mm), lite rury/profile
(⌀<175 mm). Elastyczne cięcie równo z brzegiem, szybkie cięcie.

Pakowane w zestawie po 5 sztuk na opakowanie (VE=5).

Piły szablaste



Numer zamówienia 68990030 - zestaw składający się ze wszystkich 30 pozycji.

Kontakt:
KADIMEX Sp. z o.o. sp.k.

Państwa dystrybutor:
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