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breedte x dikte duim
in 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 ◆ ◆

matrijsstalen
roestvrije stalen
gereedschapsstalen

titaniumlegeringen
nikkelstaal
legeringen  
(inconel®)

CONTESTOR XL™ 
Voor het krachtig zagen van grote, moeilijk te verzagen metalen

Langere Levensduur van zaagbLad door grotere  
sLijtageweerstand 
het nieuwe hSS-Bi metaal vergroot de hardheid van de tanden, voor een betere 
slijtageweerstand

gepatenteerd spaanbeheersingsontwerp om opwarming en slijtage te beperken, 
waarvoor een patent is aangevraagd

door de verbeterde spaanvorming kan gemakkeLijker worden 
doorgedrongen in moeiLijk te verzagen metaLen
Door de variabele tandhoogtes en de set van meerdere niveaus worden  
diepere en smallere spanen verkregen

hoge spaanhoek voor beperking van hoge  snijdrukken

geoptimaLiseerd ontwerp voor rechtere sneden  
op grote bLokken 
ondiepe tandholte voor een verhoogde rugsterkte
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het nieuwe Bi-metaal   
in high Speed Steel (hSS)  
vergroot de tandhardheid  
voor de slijtageweerstand,  
zonder dat moet worden  
ingeboet aan de  
weerbaarheid van  
de tanden

het unieke spaanbeheersingsontwerp beperkt het 
raakvlak tussen de tanden en de spanen tot een 
minimum, zodat de hittevorming wordt verminderd 
en de slijtageweerstand wordt verbeterd
Door de variabele tandhoogtes en de set voor meerdere 
niveaus worden diepere en smallere spaanders verkregen

De hogere spaanhoeken 
vergroten de platte 
afschuinhoek, waardoor de 
snijkrachten beperkt worden 
en de tanden gemakkelijker 
doordringen

ondiep 
tandholteontwerp  
voor een grotere 
rugsterkte, waarmee 
de rechtste sneden 
worden verkregen

Klantendienst: 800-628-8810 lenoxtools.com
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De nieuwe randdraad in high Speed Steel (hSS) vergroot de tandhardheid voor  
de slijtageweerstand, zonder dat moet worden ingeboet aan de taaiheid van de tanden

M42 Met traditionele  
warmtebehandeling

nieuwe randdraad in hSS  
met verbeterde warmtebehandeling

67.5

69

Tandhardheid
hrc

m42 Nieuwe HSS-rand

beLangrijke waarneming:  
De primaire/secundaire carbides 
zijn uniformer, zowel wat betreft 
de grootte als de verdeling door 
de matrix. het gevolg is een 
verbeterde slijtageweerstand 
zonder het verlies in hardheid  
dat ermee gepaard gaat.
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Klantendienst: 800-628-8810
Technische ondersteuning: 800-642-0010
lenoxtools.com
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