
Najlepsza jakość, wydłużona żywotność.

NOWA PIŁA!
NA PILARKI FORMATOWE

WYCISZENIA 
POLIURETANOWE

Zdecydowanie 
cichsza praca

SUPER TWARDY 
WĘGLIK
Dłuższe przebiegi
między ostrzeniami

UDOSKONALONY 
KORPUS
Większa sztywność
i stabilność podczas pracy

FAZOWANY 
OTWÓR

Łatwiejsza wymiana
narzędzia

Zamów 5 pił nowej serii 
a otrzymasz Płyn 0,5l 

FORMULA 2050. Spray 
do czyszczenia pił oraz 
frezów. *Promocja trwa 

do końca sierpnia. 

PROMOCJA



ITA TOOLS Sp. z o.o.

 � ul. Wodna 9

  30-556 Kraków

Dział zamówień:

 � tel.: +48 12 306 79 01 

 � kom.: +48 609 333 132

 � fax: +48 12 306 79 08

 � e-mail: biuro@itatools.pl

 � www.itatools.pl

Informacje zawarte w niniejszej reklamie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

NOWA PIŁA NA PILARKI FORMATOWE
Najlepsza jakość, wydłużona żywotność.

Piły nowej serii dostępne na stanach magazynowych. O cenę pytaj przedstawicieli handlowych lub dział obsługi klienta.

CHARAKTERYSTYKA:

Nowa seria pił P15 na pilarki formatowe to super twardy węglik oraz doskonały korpus wykonany z twardszej stali 
z wyciszeniami wypełnionymi poliuretanem. Nowy proces technologiczny produkcji korpusu, zdecydowanie 
zwiększył wytrzymałość oraz stabilność piły podczas pracy, a nowy rodzaj nacięć wyciszających wypełnionych 
poliuretanem bardzo obniżył poziom hałasu. W piłach nowej serii został  zastosowany bardzo twardy węglik 
dzięki któremu piła charakteryzuje się zdecydowanie większymi przebiegami między ostrzeniami. Piły nowej 
serii doskonale sprawdzają się w pracy z podcinakiem diamentowym, komplet ten znacznie zmniejsza 
przestoje maszyny spowodowane wymianą narzędzi i sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających 
użytkowników.

ZASTOSOWANIE:
• Pilarki formatowe

RODZAJ CIĘCIA:
• Formatyzowanie pojedyncze

PRZEZNACZENIE:
• Płyta wiórowa (surowa)

• Płyta wiórowa laminowana

• HDF oraz MDF

FORMULA 2050 rozpuszcza osad nagromadzony na 
korpusie piły podczas cięcia. Czysta powierzchnia piły mniej 
się nagrzewa i lepiej pracuje, a tym samym sprawia, że okres 
używalności narzędzia zdecydowanie się wydłuża. Formula 
2050 została uznana najlepszym płynem do czyszczenia 
narzędzi przez czasopismo „Wood Magazine” - największe 
czasopismo branży meblowej na świecie.


