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SAW37B   високопродуктивні стрічкові пили M42 які ─
урізають набагато більше, ніж тривалість роботи
Кожен мріє бути найкращим, але скільки компаній 
дійсно здатні досягнути цього? Основою діяльності 
компанії Dakin-Flathers є удосконалення 
високопродуктивних стрічкових пил та ножів ─ ми 
присвятили цьому заняттю  вже більше 100 років.

Як і слід було очікувати, ми вплотну підійшли до 
нашої готловної мети ─ стати виробником та 
постачальником найкращих полотен у світі. Наша 
серія Generation37 є доказом цього. 

Результатом виснажливого і тривалого дослідження 
та розробки продукту є SAW37В ─ найпізніший 
представник серії Generation37 який ріже матеріали в 
рази швидше. Це стало можливим через розміщення 
якості на першому місці у виборі матеріалів, 
конструкції леза, технологій та виробничого 
процесу.

Виробнича база Dakin-Flathers призначена для 
роботи в режимі 24/7. Вона включає близке до 
витвору мистецтва високоточне ЧПК обладнання і 
технології, 90% котрих були застосовані в останні 10 
років. 

Це величезна інвестиція, котра покращує якість, 
продуктивність та зносостійкість лез, та робить 
нас одним із очевидних лідерів ринку.

Дотримання цих високих стандартів є 
обов’язковим, ось чому пили  SAW37В і уся серія 
полотен Generation37 підлягає суровому і 
безкомпромісному контролю та перевіркам з боку 
нашої лабораторії, на кожній стадії виробництва.  

На додачу до візуального аналізу  профілю зуба та 
пошуку будь яких ушкоджень, наші експерти з 
контролю якості преревіряють усе: від карбідної 
структури матеріалу, до твердості профілю зуба, 
пазухи та корпусу пили. Ми також перевіряємо 
полотна на вигнутість ─ прямоту леза ─ 
додатково до аналізу геометрії розведення та  
товщини розпилу. Тільки ті полотна, которі 
успішно долають всі перевірки на стадіях 
виробництва ─ варті логотипу Dakin-Flathers

Чому швидкість та зносостійкість SAW 37B залишає конкурентів позаду?
Спеціальні металургійні характеристики 
для довшого терміну служби

Відмінні матеріали

Унікальна продуктивність  кожного леза SAW37B формується 
завдяки безкомпромісним металургійним якостям  і 
виробничим технікам, розробленим спеціально компанією 
Dakin-Flathers.

Пила складається з полоси швидкорізальної HSS сталі,  яка 
приварюється до основи з пружинної сталі, завдяки 
електронно-лучовому зварюванню, що надає полотнам      
SAW37B абсолютну перевагу. Така  комбінація забезпечує 
якісне різання HSS сталі, твердість, стійкість до зношення та 
вібрацій, підтримуючого матеріалу.

SAW37B  ─ дуже добре ріжуть матеріал

Далі йдуть зуби. Вони значно міцніші за спинку леза  і 
вишліфовуються безпосередньо з HSS стрічки, за допомогою 
ЧПК обладнання для досягнення максимальної точності. 
Навіщо? У першу чергу, маючи зубці з HSS, лезо SAW 37B  

суттєво подовжує термін ефективної роботи. Окрім цього,  
пила здатна досягати значно вищих швидкостей різання 
різних матеріалів, маючи при цьому, відмінний опір теплу, 
тертю та вібраціям. Більша швидкість різання означає більш 
високу продуктивність ─ а звідси і вищу вигоду від роботи.

Довгий термін роботи ─ низька вартість різу

Серія SAW37B працює значно швидше і довше, ніж 
представники найближчих конкуруючих брендів. Щоб 
удосконалитися у цьому, ознайомтеся з чартом нижче. У 
тесті «Робота до руйнування», котрий призначений на 
виявлення меж тривалості і прихованих недоліків полотна, 
пили SAW37B протрималися на 42 % довше, ніж загальний 
ринок.

Тож, навіщо міняти пилу? Вибор SAW37B  обертається 
подовженим терміном роботи, меншим часом простою, 
меншою вартістю різу і зростанням прибутку.



Хірургічно-точні різи з мінімумом відходів
Формене ЧПК розведення зубців

Жорсткий контроль якості, який включає постійні перевірки 
відповідності нормам на кожній стадії виробництва приносить 
свої результати.  Постійно прагнучи досконалості, ми 
створили розведення, лідируюче на ринку. Чим  більш 
синхронно  розведені  зубці розведені зубці,  тим краще 
збалансована пила. Це істотно знижує імовірність неякісного 
різу під час роботи. 

Справа в балансі

Розведення пил SAW37B  є ідеально збалансованим. Це 
обертається суттєвим зниженням відходів, таким чином, 
забезпечуючи більшу кількість готової продукції. 

Якщо лезо незбалансоване, формується нечіткий, непрямий, 
«брудний» різ. Це впливає на якість виробів та фактично, псує 
оброблюванйи матеріал. Це також є причиною додаткового 
шуму та вібрацій, котрі  суттєво ускладнюють роботу 
оператору верстата.

Підрахунки точності

Ми тестували якість розведення зубців у SAW37B та у 
найближчих конукурентів з ринку на предмет відхилення 
розведення ─ полотна Dakin-Flathers виявилися найбільш 
точно налаштованими. Фактично, тільки 2,9% зубців були у 
некорректній позиції. В одного із суперників відхилення 
складало 6,7% ─ майже у два рази більше, чим у пил SAW 37B.

Надійне та високоякісне полотно
Надміцні шви

Найслабше місце будь якого леза ─ це зварний шов, 
котрий утворює з нього кільце. Для досягнення 
неразривного з’єднання, компанія Dakin-Flathers 
розробила власну, фабричну процедуру зварювання 
полотен. Вона спроектована спеціально для створення 
ультраміцного шва, утворюючого нерозривне і гладке 
поєднання . 

Точність розведення ─ SAW 37B ─ проти суперників



Швидкість та зносостіійкість є ключовими: SAW37B  
скорочує час, потрібний на роботу і максимально 

збільшує ресурс полотна

Цей процес створює не тільки дуже гнучкі, але й надміцні 
шви, а також забезпечує вражаючу надійність  для 
максимальної виробничої ефективності.

Доброзичлива технічна підтримка
Зателефонувавши нам, Ви заручаєтеся достатнім рівнем 
досвіду нашої команди, которий включає у себе шляхи 
подолання специфічних проблем з якимим Ви можете 
зіштовхнутися на лініях виробництва.

Ви можете скористатися нашими технічними ресурсами для 
визначення оптимального полотна для різання конкретного 
матеріалу і досягнення максимально високих результатів 
роботи.

Наші гарантії
Кожне полотно від Dakin-Flathers, котре Ви покупаєте має 
Золоту Гарантійну Печатку. Все достатньо просто: якщо Ви не 
задоволені нашим полотном, ми надамо Вам нове, або 
повернемо Ваші гроші*.

Підсумки
Швидкоріжуча стрічка, котра приварена до основи пил 
SAW37B  не є чимось фантастичним ─ вона просто 
міцніша і технічно досконаліша, і забезпечує всіх, хто 
має з нею справи, реальними практичними та 
матеріальними перевагами: від оператора верстату, до 
головного бухгалтера. SAW37B надає Вам:

-   Істотно вищу швидкість різання ─ прискорена 
     продуктивність;
-  Виключні результати ─ чистіший і точніший 
     різ;
-  Запатентовану конструкцію зубців, котра     
     знижує ризик їх руйнування ─ менша                

         тривалість простоїв;
-    Відмінний рівень опору теплу та зношенню ─ 

      довший та інтенсивніший ріжучий цикл;
-    Подовжений термін служби полотна ─ менша  

                    вартість різу та вища зносостійкість;
-   Менше шуму та вібрацій ─ збереження       
      здоров’я та оточення;

* За умови сумлінного використання

ТОВ «КОМПАНІЯ «ТОРА» Україна, 61037, м. Харків, пр. Московський 199Д, 
Т: 057 728 30 10     Ф: 057 728 30 10     @: tovtora@gmail.com     W: www.tora.com.ua

Dakin-Flathers Ltd, Boothroyds way, Green Lane Industrial Estate, Featherstone, West Yorkshire, WF7 6RA, England
Т: +44 (0) 1977 705 600   Ф: +44 (0) 1977 705 600      @: sales@dakin-flathers.com   W: www.dakin-flathers.com 

mailto:tovtora@gmail.com
http://www.tora.com.ua/
mailto:sales@dakin-flathers.com
http://www.dakin-flathers.com/

