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P U I D U T Ö Ö S T U S



PARIMAD SAAGIMISTULEMUSED
PRINZ’i SAEKETTIDEGA

PRINZ’i saekette on edukalt kasutatud kõikides puidutööstuse valdkondades. Üle 70 aasta kogemust on aidanud meil välja 
töötada mitmeid kaabits- ja frees-tüüpi saekette, mis vastavad klientide igasuguste nõudmistega saagimistäpsusele ja 
-tõhususele.

KAAPIVAD KETID

Välja töötatud pakkide saagimiseks, kui sile ja ühtlane pind on vajalik. Saekettide struktuur ja lülide eriline geomeetria tagavad 
kiire ristsuunalise saagimise; samal ajal püsib pind täiuslikult ühtlane. Tänu suurele lõikurite arvule liigub kett sujuvalt läbi 
materjali. PRINZ’i kaabitskettidega ja sobiva masinakonstruktsiooniga on võimalik saavutada lõikamistäpsust +/– 1 mm.

TEHNILISED ANDMED

OPTICUT2/OPTICUT3
Saeketi samm: 20 mm Lüli paksus: 2/3 mm
Kirjeldus: lihtne saepuru eemaldamine, mis võimaldab tõhusalt 
saagida ja vähendab survejõudu saeüksusele.

PROCUT
Saeketi samm: 15 mm Lüli paksus: 3 mm
Kirjeldus: väiksem saeketi samm pakub saagimisel keti suuremat 
stabiilsust ja kett tekitab vähem müra; võrreldes 20 mm sammuga 
saeketiga on tööiga pikem tänu suuremale lülide arvule.

MULTICUT
Saeketi samm: 15 mm Lüli paksus: 3 mm
Kirjeldus : saeketi PROCUT täiendus. Kõik lülid on kroomitud, mis 
pikendab tööiga kuni 50%.

DOLMAR D5
Saeketi samm: 19 mm Keti paksus: 5 mm
Kirjeldus: kahelüliline kett on stabiilsem saelati soones ja seega on 
ka saagimise tulemus stabiilsem.

P R I N Z  S A E K E T I D



KARBIIDHAMMASTEGA KETID

DURACUT
Saeketi samm: 15 mm Lüli paksus: 3 mm
Kirjeldus: tänu 8 mm pikkadele karbiidist lattidele on keti tööiga 
keskmiselt kuus korda pikem kui tavalisel terasest saeketil. Saeketti 
saab kasutada suure tootlikkusega tootmisliinidel ning ka kõva või 
külmunud puidu saagimisel.

FREES-TÜÜPI KETID

PRINZ’i frees-tüüpi ketid on peamiselt loodud lihtsaks ja kiireks ümarpuidu saagimiseks. Hambageomeetria ja lõikenurga 
kombinatsioon võimaldab saavutada saagimisel maksimaalset tõhusust ning teritamise kulud on oluliselt väiksemad. Kasutatakse suure 
tootlikkusega ümarpuidu töötlemisliinidel. Tänu erilisele teritusele saab PRINZ’i saekette edukalt kasutada horisontaalseks saagimiseks.

TEHNILISED ANDMED

TIMBERCUT2/TIMBERCUT3
Saeketi samm: 20 mm Lüli paksus: 2/3 mm
Kirjeldus: suur hamba samm võimaldab saepuru edukamalt 
eraldada ja töö on kiirem, võrreldes saekettidega, mille hamba 
samm on 15 mm.

LOGMAX
Saeketi samm: 15 mm Lüli paksus: 3 mm
Kirjeldus: väiksem hamba samm võimaldab saeketti täpsemalt juhti-
da ja tekitab saagimisel vähem müra; tänu lülide suuremale arvule 
on tööiga pisut pikem kui 20 mm hamba sammuga saekettidel.

Kuidas määrata saeketi tüüpi:

 Kaapiv kett Freeskett Dolmar’i kett

Kuidas määrata saeketi sammu:

Pikkus mm: . . . . . . . . .  (nt 15 mm, 19 mm, 20 mm)

15mm 19mm



SAEKETI TARVIKUD

Parima saagimistulemuse ja pikema tööea saavutamiseks pakub PRINZ tarvikuid saeketi hooldamiseks ja teritamiseks. Võtke meiega 
lisateabe saamiseks ühendust.

TARVIKUD

NEETIMISE JA NEETIDE EEMALDAMISE SEADMED
saelülide kiire ja lihtne vahetamine  veninud saeketi lihtne lühendamine

JOLLY – SEAKETI TERITAJA
lihtne käsitsi kasutamine  täpne teritamine optimaalse lõiketulemuse jaoks

SPETSIAALNE SAEKETIÕLI PRINZ
saadaval kahe erineva viskoossusega: 100 ja 150  suurepärased määrimis- ja nakkumisomadused,
mis on eriti oluline pikkade saelattide puhul  saadaval 5-liitristes kanistrites

PRINZ Polska sp. z o.o.     Tulipanowa 4     PL-60175 Poznari
telefon 0048 61 863 8088     faks 0048 61 863 8099     info@prinz-polska.com.pl     www.prinz-polska.com.pl

Eksitused ja trükivead võimalikud


