Високопродуктивні, вуглецеві стрічкові пили
На 37% кращі за Вашу пилу

Дізнайтесь, як SAW37C долає всіх конкурентів, завдяки чудовій
продуктивності, точності, зносостійкості та універсальності
Відмінна продуктивність різання

Більший ресурс полотна

Широкий перелік розмірів та застосувань

Максимальна виробнича продуктивність

Вищий за конкурентів рівень зносостійкості

Істотно зменшена вартість різу

Високоякiснi стрiчковi пили та ножi

SAW37C ─ найсучасніша технологія виробництва
стрічкових пил з вуглецевої сталі
Ми, компанія Dakin-Flathers, отримали статус
накрупнішого виробника вуглецевих полотен не
через те, що присвятили понад 100 років виробництву
стрічкових пил. Ні, ми постійно покращували і
удосконалювали їх так, щоб вони обійшли всі
конкуруючі полотна на ринку.

Кожний компонент пил серії SAW37С знаходиться
під суворим доглядом. Уважному дослідженню
піддається все: від перевірки правильності форми
зуба, до мікроструктурного аналізу. Це дозволяє
нам, регулярно забезпечувати Вас стрічковими
полотнами, максимально можливої якості.

Візьмемо пили SAW37C. Це серія одних із
найточніших і зносостійких стрічкових пил у світі,
розроблених і сконструйованих з використанням
передових технологій. Вироблені з чудової
західноєвропейської сталі, створеної спеціально для
Dakin-Flathers.
Використання
такої
сировини,
забезпечує пили серії SAW37C карколомною точністю
і значно довшою стійкостю до зношення, ніж у
більшості інших популярних стрічкових пил.

Але, як пилам серії SAW 37С вдається долати такі
прискіпливі перевірки? Завдяки використанню
найпередовіших технологій та промислового
обладнення, при виробництві кожного полотна.

Наші способи аналізу якості однаково жорсткі і
включають у себе прискіпливі перевірки для оцінки
відповідності найвищим стандартам.

Компанія Dakin-Flathers вклала понад 10 млн. ₤ в
обладнання, процедури, дослідження і розвиток,
протягом останніх 15 років. Такі масивні інвестиції
у виробництво, котре призначено до цілодобового
режиму роботи, приводять до того, шо наші
висококваліфіковані
інженери
працюють
з
найновішим
виробничім
обладненням,
для
забезпечення
Вас
найкращими
стрічковим
полотнами на світовому ринку...Generation37.

Чому пили серії SAW37C змушують конкурентів виглядати беззубими,
зношеними та слабкими?
Унікальні металургійні характеристики для
вищого ресурсу
Відмінна Вуглецева Сталь
В плані виробництва і металургічних якостей, стрічкові
пили серії SAW37C мають найвищий рівень якості. Кожне
полотно виготовляється з однієї вуглецевої смуги, котра
має унікальні і невідтворні якості, створеної спеціально
для Dakin-Flathers.
У чому ж полягає різниця від використання сталі такого
маркування для виготовлення пили? Відповідей ─ безліч.
У першу чергу ─ продуктивність: пили серії SAW37C мають
відмінні характеристики різання і полегшують роботу,
незалежно від характеристик оброблюваного матеріалу і
формують точні і гладкі різи. По друге, під час процедури
термічної обробки,
карбіди у пилах SAW37C,
подрібнуються
і
рівномірно
розповсюджуються
поверхнею, формуючи максимально тверді зубці. Це
означає суттєво посилений опір до зношення та втоми
матеріалу, що приводить до помітного подовження терміну
роботи полотна.

Перевершує конкурентів
Довший термін служби приводить до зниження вартості
різу. Результат? Збільшена продуктивність та прибутки –
два ключових досягнення для Вас і Вашого бізнеса.
Було зроблено все, що могло бути зробленим для
подовження терміну служби, підвищення продуктивності і
точності пили

Ось чому серія SAW37С є колекцією найякісніших і
напродуктивніших пил, які тільки можна знайти у світі.
Бажаєте доказів? Ми провели тест на витривалість
«Робота до Руйнування», спрямований на виявлення
будь яких недооліків полотен. У порівнянні з іншими
лідерами ринку, SAW37C продемонструвала найкращий
результат, що є доказом того, шо Dakin-Flathers
перевершує всі аналоги.
Тест на виносливість: SAW37C проти інших

Зменшення відходів і чисті, точні різи
Формене ЧПК розведення
Для забезпечення максимальної точності та чистоти різу,
зуби пили мають бути точно розведені у чіткій
послідовності. Будь яке відхилення хоча б одного зуба, може
призвести до суттєвих негативних еффектів, формування
ширшого, неперпендикулярного різу, та поверхні сумнівної
якості.
Серед багатьох речей, однією із головних відмінностей пил
Dakin-Flathers від аналогів, є нездатність останніх досягти
таких же показників точності і послідовності розведення.
Тест на точність розведення: SAW37C проти інших

Наша унікальна процедура забезпечує оптимальний градус
розведення на кожному полотні серії SAW37C. Ми
гарантуємо, що кожна стрічкова пила долає ряд жорстиких
випробувань на кожному етапі виробництва. Результатом
цьогь є пили, котрі здатні формувати чистіші, точніші і
якісні розпили безпосередньо відразу після розпакування.
Факти говорять самі за себе. Порівнюючи типові
відхилення від заданого у розведенні пил Dakin-Flathers із
троьма іншими лідерами ринку. З графіку ліворуч, Ви
можете зрозуміти, що ми отримали 99,5% идеально
розведених зубців. Це значить, кожна пила Dakin-Flathers
формує найчистіший та найякісніший різ серед усіх.

SAW37C впорається із будь яким завданням
Широкий асортимент пил, які ріжуть все
Серія SAW37C не обмежена однією сферою використання ─
вона включає у себе широкий перелік різних полотен, які
забезпечать Вас унікальними перевагами для великої
кількості завдань.
Пили серії SAW37C розробляються спеціально для якісного
та еффективного різання будь чого: від дерева і пластика, до
кольорових металів (алюміній, бронза, мідь).
Вузькопрофільні сфери використування, як то виробництво
меблів, де важливими є видобуток і швидкість подачі,
охоплюється серією великокаліберних полотен «Furnisaw».
Для збільшення максимального рівня продуктивності праці,
лезо устатковано не тільки більшою товщиною, але й
безліччю інших варіантів конфігурації зуба і зразків
розведення.
Також доступний унікальний варіант малої товщини,
призначений для запобігання передчасного руйнування леза
на малих верстатах з невеликим діаметром.

Ніщо не здатно перевершити її: серія SAW37C має
найбільший у світі асортимент вуглецевих
стрічкових пил, здатних різати велику кількість
різних матеріалів
Асортимент товарів: SAW37C проти інших

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

Підсумки
Серія пил SAW37C
здатна забезпечити Вас і Ваше
виробництво усім необхідним: від інтенсивного
та
масштабного виготовлення, до самостійного та точного
аматорского різання. Жоден виробник вуглецевих полотен у
світі не пропонує такий різноманітний і довершений
асортимент. З SAW37C ви отримуєте:
Подивіться на порівняльний графік асортименту і Ви
зрозумієте, що серія SAW37C пропонує найбільший вибір
на ринку. Гарна новина для Вас ─ Ви не будете змушені
зазнавати постіійних сутичок з багаточисельними
постачальниками та закуповниками і позбудетеся
невпевненості ─ компанія Dakin-Flathers може
забезпечити Вас всім необхідним самостійно.

Надійне та високоякісне полотно
Надміцні шви

-

Істотно вищу швидкість різання ─ прискорена
продуктивність;
Конкурентний асортимент типорозмірів ─ завжди
підходящі для роботи полотна;
Вищий ніж у найближчих конкурентів, рівень
зносостійкості ─ збільшена продуктивність;
Максимальна продуктивність роботи ─ збільшення
Вашого прибутку;
Зменшена вартість різу ─ економія Ваших грошей;
Збільшений ресурс ─ менший час простою;

*За умови сумлінного використання

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