
 

Pânze de fierăstrău circular IRWIN 
 

Pânze de fierăstrău circular 
Gama IRWIN® de pânze de fierăstrău circular are o construcţie robustă, pentru cerinţele de zi cu zi ale 
profesioniştilor. Îmbinând construcţia de precizie şi ingineria, exigenţele stricte şi calitatea de producţie 
fără egal, pânzele de fierăstrău circular IRWIN® rezistă mult mai mult decât cele convenţionale. 

 
Pânze de fierăstrău circular pentru lemn, de uz professional 

 

Caracteristici: 
Lamă tratată termic pentru rezistenţă mai mare,cu o duritate de 39 - 45 HRC 
Fante de dilatare pentru disiparea căldurii şi reducerea deformării 
Vârfurile cu tungsten-carbid de calitate industrială rămân ascuţite mai mult timp şi se pot reascuţi de 
până la 25 de ori 
Suprafaţă rezistentă la coroziune pentru performanţe de calitate mai îndelungate 
Poziţie alternativă a tăişului dinţilor (AT B) pentru tăiere transversală şi spintecare în toate tipurile de 
lemn 
Respectă EN 847-1 

 

Pânze de fierăstrău circular profesionale, cu tăiere multiplă 
Pânze de fierăstrău circular deosebit de robuste, concepute pentru tăierea metalelor neferoase şi a 

lemnului în care sunt bătute cuie. 

 

 

 
 



Caracteristici : 
Pânză cu corp dur, duritate 39 - 45 HRC 
Unghi de tăiere -1º - 4º 
Dinţi cu muchie plată Mai puţin agresivi decât configuraţia ATB – mai robuşti şi mai adecvaţi pentru 
tăierea materialelor mai dure 
Model de umăr antirecul pentru sporirea siguranţei şi a confortului la tăiere 
Fantele de dilatare contribuie la menţinerea formei plate a pânzei 
Respectă EN 847-1 

 

Pânze de fierăstrău circular cordless, de uz profesional 
Aceste pânze cu tăietură îngustă sunt construite special pentru fierăstraiele circulare cu acumulatori. 

 

Caracteristici: 
Pânză cu corp dur, duritate 42 - 48 HRC 
Pânza foarte subţire facilitează tăierea şi permite mai multe operaţii de tăiere la o încărcare a bateriei 
Poziţie alternativă a tăişului cu antirecul 
Finisare a pânzei prin şlefuire, suflare şi lăcuire, cu vârfuri de tungsten-carbid de calitatea K20 
Fantele de dilatare contribuie la menţinerea formei plate a pânzei 
 

 

 


