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Panzele de pendular Lenox din BI-METAL : 

Precizie mai mare : panzele sunt mai ascutite pentru a taia mai repede 

Taie mai fin : datorita procesului de fabricatie, sunt facute sa taie mai drept si mai 

fin 

Ideale pentru lucrul in lemn : au un design care optimizeaza performanta taierii in 

lemn, inclusiv in lemn dur 

Rezistente la rupere : tehnologia bi-metal din care sunt fabricate le face sa fie 

flexibile si sa reziste la rupere, avand o durata mai mare de viata 

314S –  pentru taierea metal cu grosime mai mare de 2,5 mm 

318S – pentru taiere metal de grosime medie 1,5-6 mm (lungimea panzei de 90 

mm) 

324S – pentru taiere metal cu grosime mai mica de 3,2 mm 

406S – pentru taiere rapida si agresiva in lemn 

410S – pentru taiere rapida in lemn si in lemn cu cuie 

518S – pentru taiere metal de grosime medie 1,5-6 mm (lungimea panzei de 130 

mm) 



450S – pentru taiere fina si curata in lemn 

456S – pentru taiere rapida si curata in lemn 

 

Panzele pentru fierastrau sabie Lenox din BI-METAL: 

800RDG 200x20x1,1 mm – panza Sabie diamantata, singura care taie fonta 

neagra; are diamante industriale lipie prin brazare pe corpul panzei Din aliaj dur 

de nichel; se mai foloseste pentru a taia fibra de sticla, placi ceramice dure, 

caramida, marmura, placi laminate, placi rigips, fonta 

610R 150x20x0,9 mm si 810R 200x20x1,3 mm – pentru lemn Cu cuie, materiale 

compozite si plastic, tevi, otel carbon, inox intre 3,2 si 6 mm, neferoase intre 3,2 si 

13 mm grosie 

614R 150 x20x0,9 mm – pentru tevi, otel structural, inox intre 2,5 si 6 mm, 

neferoase intre 2,5 si 10 mm 

618R 150x20x0,9 mm si 818R 200x20x0,9 mm – pentru otel structural, tevi, inox 

intre 1,5 si 5 mm, neferoase intre 1,5 si 8 mm 

624R 150x20x0,9 mm – pentru metale cu grosime mai mica de 3,2 mm 

656R 150x20x1,3 mm – pentru taiere rapida in lemn si lemn cu cuie 

110R 300x20x1,3 mm – pentru lemn, lemn cu cuie, tevi, otel carbon, inox intre 3,2 

si 6 mm, neferoase intre 3,2 si 13 mm, lucrari de demolare, pentru lucrari de 

descarcerare 

650R 150x20x1,3 mm – pentru demolari in lemn si metal, lucrari de descarcerare 

960R 225x22x1,6 mm – pentru demolari in lemn si metal, lucrari de descarcerare 

800RG 200x20x1 mm – panza abraziva, pentru placi ceramice, tevi 


