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šířka x tloušťka tpi
v mm 0.7/1.0 1.0/1.3 1.4/2.0 2/3 3/4 4/6

1-1/4 x .042 34 x 1.07 ◆ ◆ ◆

1-1/2 x .050 41 x 1.27 ◆ ◆ ◆

2 x .063 54 x 1.60 ◆ ◆ ◆ ◆

2-5/8 x .063 67 x 1.60 ◆ ◆ ◆

3 x .063 80 x 1.60 ◆ ◆

Oceli na výrobu 
forem
Nerezové oceli
Nástrojové oceli

slitiny titanu
slitiny na bázi
niklu (inconel®)

CONTESTOR XL™ 
Vysoce výkonné řezání rozměrných, obtížně dělitelných materiálů

Delší žiVotnost pásu Díky zVýšené oDolnosti Vůči opotřebení 
nové ostří z rychlořezné oceli zvyšuje tvrdost zubu a zvyšuje odolnost  
proti opotřebení

Patentovaný způsob odvádění třísek, snižuje zahřívání a opotřebení

zlepšená tVorba třísek pomáhá proniknout Do obtížně 
Dělitelných materiálů
nestejná výška zubů a rozvod zubů v několika úrovních umožňuje hlubší  
zářez a tenčí třísky

Pozitivní geometrie zubu snižuje řeznou sílu

optimalizoVaná konstrukce zajišťuje roVnější řezy  
na Velkých blocích 
mělčí zubová mezera zvyšuje pevnost pásu     
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ostří z nové rychlořezné 
oceli (hss) zvyšuje 
tvrdost zubu pro lepší 
odolnost proti otěru, 
aniž by se snížila 
houževnatost zubu

Unikátní odvod třísek minimalizuje tření mezi 
zubem a třískou. dochází ke snížené tvorbě 
tepla a zlepšuje se odolnost proti otřebení
nestejná výška zubů a rozvod zubů v několika 
úrovních umožňuje hlubší zářez a tenčí třísky

díky pozitivní řezné 
geometrii zubů 
dochází ke snížení 
řezné síly a lepšímu 
pronikání zubu do 
materiálu

mělčí zubová mezera 
maximalizuje pevnost 
pásu – což má za  
následek rovnější řez

služby zákazníkům: 800-628-8810 lenoxtools.com
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ostří z nové rychlořezné oceli (hss) zvyšuje tvrdost zubu pro  
lepší odolnost proti otěru, aniž by se snížila houževnatost zubu

m42 po standardní  
tepelné úpravě

nové ostří z rychlořezné oceli
s optimalizovaným tepelným zpracováním

67.5

69

tvrdost zubu
hrc

m42 ostří z nové 
rychlořezné oceli

poznámka: 
Primární/sekundární karbidy
mají stejnou velikost a jsou
stejnoměrně rozloženy v hmotě. 
to vede k vyšší odolnosti vůči 
opotřebení, aniž by došlo ke  
snížení pevnosti.
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