
                            METRO diamantdroogzagen, voor gebruik op  
   haakse slijpers, sleuvenzaagmachines, motorzagen en  
          handzaagmachines, hebben een zéér beste reputatie. Door  
         voortdurende research en kwaliteitstesten handhaven de  

 METRO zagen zich daar waar ze thuishoren;   
   Topzagen van een zeer goede kwaliteit. Alle METRO zagen worden geleverd in geluidsarme uitvoering.

METRO-LASER diamantzagen zijn leverbaar in de typen universeel, beton en baksteen. Door middel van 
geavanceerde lasertechnologie worden de gediamanteerde segmenten op de stalen kern 

gehecht. Segment en stalen kern worden als het ware aan elkaar gesmolten waar- 
door een bijzonder hechte verbinding tot stand komt. De meest gangbare 

diameters zijn Ø 105, Ø 115, Ø 125, Ø 150, Ø 180, Ø 230, Ø 300 en Ø 350 mm. 

METRO-TIGRA is een universele diamantzaag met geprofileerde doorlopende  diamant-
rand welke is aangebracht door middel van direct-sintering. De stalen kern is voor- 
zien van speciale beschermsegmenten welke de wrijving in de zaagsnede aanzienlijk 
vermindert en dus leidt tot minder hitte-ontwikkeling, méér stabiliteit van de diamant-
zaag en méér snijcapaciteit. METRO-TIGRA is leverbaar in de diameters Ø 115, Ø 125, 

Ø 150, Ø 180 en Ø 230 mm.

METRO-TEGELS en METRO-TEGELS-PRO hebben een “volleband” welke d.m.v. de direct-
sintering methode op de stalen kern is aangebracht. De stalen kern en diamantrand van het 

type METRO-TEGELS-PRO is beduidend dunner dan van de standaard METRO-TEGELS. Minder weerstand 
betekent dus dat er sneller mee gezaagd kan worden. Beide typen METRO-TEGELS zijn leverbaar in de 

diameters Ø 115 en Ø 125 mm. 

METRO-TIGRA voor
universeel gebruik

METRO-TEGELS 
“volleband” voor 

de tegelzetter

METRO-PLUS+ voor 
universeel gebruik.

Dealer:

	 Type	 "UNIVERSEEL"	/	"TIGRA"	 "BETON"	/"PLUS"	 "BAKSTEEN"	 "TEGELS"
  voor een grote voor beton en voor zachte, en 
  verscheidenheid andere harde zanderige en "TEGELS	PRO"
  aan bouw- materialen abrasieve voor de
 Materiaal materialen  materialen tegelzetter

 Beton (gewapend)	 ■	 ■	 -	 -
	 Gewassen grindtegels	 ■	 ■	 -	 -
	 Betonsteen (MBI e.d.)	 ■	 ■	 ■	 -
	 Klinkers ■ ■ - -
	 Baksteen
	 - zeer hard	 ■	 ■	 ■	 -
	 - hard	 ■	 ■	 ■	 -
	 - gemengd	 ■	 ■	 ■	 -
	 - zacht	 -	 -	 ■	 -
	 - voegen (metselwerk)	 -	 -	 ■	 -

	 Kalkzandsteen	 -	 -	 ■	 -
	 Poriso	 ■	 ■	 ■	 -
	 Chamotte	 ■	 ■	 ■	 -
	 Dakpannen	 ■	 ■	 ■	 -
	 Greswaren	 ■	 ■	 -	 -
	 Terrazzo / granito	 ■	 ■	 -	 ■

	 Tegels
	 - marmercompositie	 ■	 ■	 -	 ■
	 - vensterbanktegels	 ■	 ■	 -	 ■
	 - plavuizen	 ■	 ■	 -	 ■
	 - wandtegels	 ■	 ■	 -	 ■
	 - keramiek	 -	 -	 -	 ■
	 - dubbelhardgebakken	 -	 -	 -	 ■

	 Natuursteen
	 - kwartsiet	 ■	 ■	 -	 ■
	 - leisteen	 ■	 ■	 -	 ■
	 - travertin	 ■	 ■	 -	 ■
	 - hardsteen	 ■	 ■	 -	 ■
	 - marmer	 ■	 ■	 -	 ■

Aan de hand van onderstaande lijst kunt u het gewenste zaagtype bepalen.
■	= het zaagtype is geschikt voor dit materiaal.
■	= het zaagtype is geschikt voor dit materiaal indien in kleine hoeveelheden gezaagd.
-	 = het zaagtype is niet geschikt voor dit materiaal.

METRO-PLUS+ is een lasergelaste diamant droogzaag met een segmenthoogte van 15 mm voor gebruik op haakse slijpers. METRO-PLUS+ is 
leverbaar in de diameter Ø 230 mm en kan worden ingezet in  (gewapend) beton, grindtegels, tegels, plavuizen, natuursteen, baksteen en staal.


