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Lưỡi cưa vòng
Lưỡi cưa vòng làm bằng thép chất lượng cao đảm bảo một tính
năng hoạt động chính xác và độ bền lâu dài với mức bào mòn tối
thiểu khi cắt. Mỗi lưỡi cắt đều được giũa bằng một kỹ thuật tiên
tiến nhất, được bẻ và hàn cứng bằng cảm ứng. Tất nhiên chúng
tôi cũng sẽ cung cấp các loại lưỡi cưa này cho tất cả những chủng
loại máy cưa thông dụng.Các kích cỡ đặc biệt được sản xuất theo
yêu cầu đặt hàng.

OSSIAN plus

SUPRA plus

Dùng cho các loại lưỡi cưa cắt đôi và hàng đông lạnh.
Kích thước răng cưa là 8 mm (3 răng một inch), chiều
rộng là 16 và 20 mm

Lưỡi cưa đa dụng dùng cho các công đoạn cưa cắt
phức tạp, khó khăn và khi bạn phải chú ý tới thời gian
sử dụng lâu dài, miếng cắt mịn và độ mòn tối thiểu khi
cắt. Tất nhiên bạn có thể sử dụng ở cả những nơi đòi
hỏi độ chính xác của khẩu phần cần cắt. Kích thước
răng là 6 mm (4 răng một inch), chiều rộng là 12.5, 15,
16 và 20 mmm.

CONQUEST plus
Nối bật nhờ tính ứng suất vận hành và đảm bảo một
quá trình cắt đặc biệt sạch sẽ, đều đặn nhờ dọn sạch
phoi cắt.
Kích thước răng là 10 mm (2,5 răng một inch), chiều
rộng là 16 và 20 mm. Phạm vi sử dụng: Cắt đôi/ xẻ các
loại thịt lợn và bò.

ROSTFREI
Sử dụng ở những nơi có yêu cầu cao về vệ sinh. Kích
thước răng khoảng 6 mm (4 răng một inch), chiều
rộng là 16 mm.

BANDMESSER
Lưỡi cưa dạng sóng hoặc phẳng, dùng để cắt các loại
đồ mềm như: thịt mỡ, gan, thịt lọc xương, phó mát ...
Kích thước răng khoảng 12,5 mm (2 răng một inch),
chiều rộng là 16 mm.

Cưa cầm tay
- Đối tác của bạn trong lĩnh vực cưa và lưỡi cưa cầm tay.
Tùy thuộc vào nhu cầu, bạn có thể lựa chọn cưa cầm tay với chiều dài 450, 500 hoặc 635 mm
cộng thêm các lưỡi cưa thay thế rộng 10,5 mmm. Các chiều dài khác của lưỡi cửa thay thế có thể
được cung cấp theo yêu cầu.
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại lưỡi cưa cầm tay không gỉ được đục lỗ hoặc gắn chốt
có ở tất cả các chiều dài thông dụng và chiều rộng 16 mm.

POLAR plus

FISCHMEISTER plus

POLAR plus và FISCHMEISTER plus - giống như các loại
lưỡi cưa vòng cắt thịt thì lưỡi cưa cắt cá cũng được làm
bằng thép chất lượng cao với kĩ thuật hiện đại nhất, lưỡi
được bẻ và hàn cứng bằng cảm ứng.
Đây là dụng cụ bạn luôn nên sử dụng nếu điều quan
trọng đối với bạn là một quá trình cắt sạch sẽ, thời gian
sử dụng lâu và độ bào mòn tối thiểu khi cắt. Kích thước
răng cưa 8 mm (3 răng cưa một inch với chiều rộng 16
mm).
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