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„Kupując minimum 5 taśm tnących 
MOST lub HONSBERG otrzymasz 
zestaw praktycznych prezentów”
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OFERTA PROMOCYJNA
obowiązuje od 01.02 do 30.04.2021 r. lub do wyczerpania zapasów

Minimalna ilość
pił taśmowych

GRATIS
MOST Lubo 1 

200 ml
MOST 

Anti-Cut 5
MOST PRO 

Zirconium 29 125x22 P40
MOST PRO 

Zirconium 29 125x22 P60

5 szt. 

10 szt.

15 szt. 10 szt.

20 szt. 10 szt. 10 szt.

Tarcze lamelowe MOST PRO Zirconium
 ▪ Sztywne płótno z ziarnem cyrkonowym na podłożu kombinowanym bawełniano-poliestrowym.
 ▪ Do agresywnej i przemysłowej obróbki szlifierskiej spawów i płaszczyzn.

 ▪  Przeznaczone do prac ogólnych, monterskich, wszędzie tam, gdzie jest potrzebna ochrona 
przed przecięciem.

 ▪  Włókno antyprzecięciowe z domieszką innych włókien syntetycznych, w części dłonicowej po-
wlekane poliuretanem w kolorze szarym.

Rękawice antyprzecięciowe MOST ANTI-CUT 5

 ▪  Wielofunkcyjny środek smarujący, czyszczący i zabezpieczający nawet trudno dostępne miej-
sca przed czynnikami powodującymi korozję.

 ▪  Ułatwia działanie zawiasów, zasuw, prowadnic i innych mechanicznych elementów metalowych.
 ▪  Poluźnia zardzewiałe śruby, nakrętki itp. tworząc jednocześnie antykorozyjną warstwę ochronną.
 ▪  Pozwala usunąć wiele rodzajów zabrudzeń z większości powierzchni.

Środek wielofunkcyjny LUBO 1 MOST

GRATISY - praktyczne prezenty



Honsberg DURATEC
 ▪  Piła specjalistyczna, ze specjalną geometrią ostrza, o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie  

i przegrzewanie. 
 ▪ Zaprojektowana do cięcia materiałów pełnych, wałków i bloków, szczególnie ze stali wysokostopowych. 
 ▪  Wykonana w technologii bimetalu, z ostrzem ze stali HSS M51 o zawartości kobaltu 10% oraz wolframu  

i twardości zęba 69 HR.
 ▪ Dostępne szerokości pił taśmowych: 27 mm, 34 mm, 41 mm.

Honsberg SPECTRA
 ▪ Piła uniwersalna, do cięcia zmieniających się materiałów i przekrojów na wszystkich typach maszyn. 
 ▪  Wykonana w technologii bimetalu, z ostrzem ze stali HSS M42 o zawartości kobaltu 8% i twardości zęba 

ok. 68 HRC.
 ▪ Dostępne szerokości pił taśmowych: 27 mm, 34 mm, 41 mm.

Honsberg SECURA
 ▪ Piła specjalistyczna, ze specjalną geometrią ostrza, zaprojektowana do cięcia kształtowników, rur i profili. 
 ▪  Wykonana w technologii bimetalu, z ostrzem ze stali HSS M42 o zawartości kobaltu 8% i twardości zęba 

ok. 68 HRC.
 ▪ Dostępne szerokości pił taśmowych: 27 mm, 34 mm, 41 mm.

MOST Multicut
 ▪ Wysokowydajna bimetaliczna piła taśmowa MOST Multicut.
 ▪  Uniwersalna, idealna do cięcia stali węglowej, nierdzewnej, stopowej, narzędziowej itp.
 ▪  Wierzchołki zębów ze stali szybkotnącej M42 zapewniają wysoką żywotność piły.
 ▪  Specjalnie opracowana geometria zębów zapobiega zrywaniu wierzchołków zębów.
 ▪ Kształt przestrzeni międzyzębnej zapewnia precyzyjne i dokładne cięcie.
 ▪ Precyzyjne rozwiedzenie gwarantuje gładką powierzchnię cięcia.
 ▪  Odpowiednio dobrany, wykonany ze stali o wysokich parametrach korpus nośny nadaje pile wysoką trwałość 

zmęczeniową.
 ▪ Dostępne szerokości pił taśmowych: 20 mm, 27 mm, 34 mm, 41 mm.

MOST M42
 ▪ Ekonomiczna piła bimetaliczna ogólnego zastosowania. 
 ▪  Przeznaczona do cięcia szerokiego spektrum gatunków materiałów i kształtów detali. 
 ▪ Zmienna podziałka uzębienia zapewnia mniejsze wibracje w czasie cięcia. 
 ▪ Kobaltowa stal szybkotnąca gwarantuje wysoką żywotność ostrza.
 ▪ Dostępne szerokości pił taśmowych: 20 mm, 27 mm, 34 mm, 41 mm.
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Piły taśmowe MOST i Honsberg objęte promocją

COOLMAx MOST:
 �Wielofunkcyjny, półsyntetyczny, wysokiej jakości kon-
centrat emulgujący przeznaczony do szerokiego zakres 
operacji obróbczych metali żelaznych i nieżelaznych. 
 �Bardzo dobre własności przeciwkorozyjne, wysoka od-
porność na działanie bakterii prowadząca do  wydłużo-
nej trwałości eksploatacyjnej chłodziwa.
 �Stosowany do operacji obróbczych jak: cięcie, tocze-
nie, frezowanie, wiercenie, gwintowanie materiałów 
średnio i trudno obrabialnych, jak również do operacji 
szlifowania.

opiekuna handlowego 
lub na stronie www.rywal.eu
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do obróbki metali

WYDA

STOSUJ REKOMENDOWANY

Zwiększ wydajność cięcia ze środkiem COOLMAx MOST


