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SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SP. Z O.O. 

Tarcza powstała z potrzeby uzyska-
nia precyzyjnego cięcia o dosko-
nałym wykończeniu.  Osiąga to za 

sprawą 60 zębów w geometrii ATB Neg, 
wykonanych z wysokiej jakości węgli-
ka. Użyte do produkcji tarczy ziarno jest 
większe w porównaniu do innych tarcz 
dostępnych na rynku i dlatego zapew-
nia wysoką jakość i precyzję wykoń-
czenia krawędzi podczas cięcia, co jest 
niezwykle istotne w cięciu pod kątem  
i w fazowaniu.

Przewagę techniczną zapewniają 
specjalne wręby w tarczy, wycina-
ne laserowo. Obniżają one wibracje 
tarczy podczas pracy, a tym samym 
hałas. Zapobiegają kołysaniu się tar-
czy i obniżają napięcia mechaniczne 
jej korpusu. Odprowadzają ciepło po-
wstające podczas cięcia, zwiększając 
bezpieczeństwo operatora. Zapobie-
gają wypaczaniu się tarczy. Wszystko 
to pozwala na uzyskanie nieskazitel-
nego wykończenia i wydłuża żywot-

Oto Norton Clipper WF.255.30.
Z60.2, tarcza widiowa z rodziny 
produktów do cięcia drewna 
miękkiego i twardego oraz 
materiałów drewnopochodnych. 
Kompatybilna z piłami 
ukosowymi. Została stworzona 
w oparciu o wieloletnie 
doświadczenie marki Norton 
Clipper w dostarczaniu 
innowacyjnych, zorientowanych 
na klienta rozwiązań dla branży 
budowlano-konstrukcyjnej.

DOSKONAŁE CIĘCIE DREWNA  
ZA KAŻDYM RAZEM
czyli  tarcza widiowa Norton Clipper WF.255.30.Z60.2

ność tarczy. 
Wysoka ja-
kość wykoń-
czenia cię-
cia pozwala 
na redukcję 
o d p a d ó w  
i konieczno-
ści poprawek. 
Oszczędza to 
czas, pieniądze  
i środowisko. 

Każdego profe-
sjonalnego stolarza 
ucieszy widomość, że 
tarczę tę można profesjo-
nalnie ostrzyć, aby  cieszyć 
się pracą nią przez długi czas. 

Dzięki tarczy widiowej Norton 
Clipper WF.255.30.Z60.2 możesz 
czerpać satysfakcję z realizowanych 
projektów bez obaw o bezpieczeń-
stwo, wydajność czy efektywność 
ekonomiczną.
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