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Noile pânze de ferăstrău sabie pentru tăierea materialelor 
de izolaţie – Precision for Fiber Insulation 

Power Tools 

  

Noua gamă profesională de pânze pentru ferăstrăul sabie 
destinate tăierii de materiale de izolaţie din fibră! 

 Acest produs este creat în special pentru profesionişti precum: 
constructori, tâmplari, instalatori de podea, de acoperişuri sau 
de faţade. 
 

 Avantaje oferite: 
 Efort depus mult mai mic datorită utilizării unui sistem electric în 

comparaţie cu utilizarea metodei manuale tradiţionale; 
 Timp de lucru redus; 
 Tăieri drepte şi precise indiferent de lungimea sau lăţimea dorită; 
 Tăieri unghiulare uşor de realizat şi cu rezultate excelente, chiar şi în 

locuri dificile (uşi, geamuri, guri de aerisire); 
 Vârf ascuţit pentru tăieri precise cu intrare direct în material; 
 Pânzele S1113AWP, S1213AWP sunt ideale pentru tăieri curbate. 
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Noile pânze de ferăstrău sabie pentru tăierea materialelor 
de izolaţie – Precision for Fiber Insulation 

Prezentarea sortimentului 
Tip 

pânză 
Dimensiuni 

[mm] 
Nr. 

pânze 
per set 

Cantitate 
minimă de 
comandă 
per cod 

Cod de 
comandă 
2 608 … 

S 713 AW Pentru tăieri curate în materiale de izolaţie din fibră până la 
100mm. 
 

HCS 
 

150 x 19 x 1,0 
 

2 1 635 521 

S 1113 AWP 
 

Pentru tăieri precise şi curate în materiale de izolaţie din fibră 
până la 175mm. 
 

HCS 
 

225 x 22 x 1,5 
 

2 1 635 527 

S 1213 AWP 
 

Pentru tăieri precise şi curate în materiale de izolaţie din fibră 
până la 250mm. 
 

HCS 
 

300 x 22 x 1,5 
 

2 1 635 528 

S 2013 AWP 
 

Pentru tăieri precise şi curate în materiale de izolaţie din fibră 
până la 300mm. 
 

HCS 
 

400 x 45 x 1,5 
 

1 1 635 529 
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Matricea aplicaţiilor – sistemul ales pentru utilizare 
în funcţie de material 

Performanţă excelentă 

Performanţă bună 

Performanţă satisfăcătoare 

Performanţă slabă 

Nerecomandat 

Exemplu sculă Tipul pânzei 
electrică Grosime material ≤ 300 mm Grosime material ≤ 250 mm Grosime material ≤ 175 mm Grosime material ≤ 100 mm 

Materiale de izolaţie din fibră 
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