
ZAAGKOSTEN REDUCEREN

WWW.VAMATEC.BE

HOE KAN JE ZAAGKOSTEN  
REDUCEREN?
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Ontdek de innovaties

POWER BLAST

Door de Power Blast Technology die wordt toegepast op de 
rug of op de tand ofwel op beide, worden de bladen sterker, 
wordt de kans op breuken kleiner en wordt de duurzaamheid 
verhoogd. De band wordt ontstrest. Tanden zijn al “ingelopen”, 
er worden minder bramen geproduceerd en de tanden breken 
minder snel af.

HONEX 

Honen van de HM-punten zorgt voor het elimineren van de 
inloopprocédure en voorkomt afbrokkelen van de tand,  waardoor 
hij scherp blijft en de levensduur aanzienlijk verhoogd wordt.

WAVE-TECH

Dit verbeterde mechanische ontwerp bevordert een efficiëntere 
tandpenetratie en spaanvorming, waardoor gemakkelijk door 
de geharde werkzone kan worden gezaagd. Het Wave-Tech™ 
symbool duidt een product aan waarmee het Wave-Tech™ 
proces kan worden gebruikt. 

De laagste kost per zaagsnede bereikt u met
Lenox bandzagen & Vamatec !

Vamatec is meer dan 25 jaar exclusief invoerder van Lenox bandzagen uit USA, de absolute marktleider wereldwijd. 
Lenox staat voor innovatie, kwaliteit, duurzaamheid en heeft de ideale bandzaag voor iedere toepassing. Zowel 
voor specifiek als algemeen gebruik.

De laagste kost per zaagsnede
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VERMINDER UW ZAAGKOST 
IN 5 STAPPEN

Haal meer rendement  uit uw zaag 

Contacteer uw regiomanager1

2 De Vamatec verkoopsadviseurs analyseren uw 
zaagproces en specifieke behoeftes om de 
voor uw meest voordelige zaag aan te bieden

U onvangt een testband (niet tevreden geld terug)3

4 Onze verkoopsadviseur en de Lenox 
service-technieker komen bij u langs om uw 
bandzaagmachine optimaal af te regelen. 

Bandzagen voor elke toepassing

BI-METAAL BANDEN

• Universal 
 algemeen gebruik (economy) 

• Classic (Pro) 
 algemeen gebruik  

• RX+ 
 buizen en profielen 

• QXP 
 volle materialen (snel zagen van standaard  
 staalsoorten) 

• Contestor GT 
 volle materialen RVS en exotische staalsoorten

HM-BANDEN

• Versa-Pro 
 algemeen inzetbaar 

• Tri-Tech 
 RVS en exotische staalsoorten  

• Armor Black 
 standaard staalsoorten zagen aan  
 extreem hoge snelheden 

• HRc 
 inductiegehard materiaal

Eigen lascentrum garandeert
snelle levertijd

Vamatec beschikt over een 
eigen lascentrum. U geeft 
ons het gewenste type en 
specificaties door. Onze 
automatische knipmachine 
knipt de banden op de 
gewenste lengte en onze 
specialisten lassen ze 
daarna samen.
 
Zo garanderen we een 
snelle levering !
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5 Onze regiomanagers 
staan u nadien graag bij. 
Wij hebben tevens een 
online-tool Sawcalc ter 
beschikking.

Last-minute  

een bandzaag  

nodig?

Een goede zaag presteert / rendeert nog beter op een 
perfect afgestelde zaagmachine. Wij merken quasi 
dagelijks dat veel bedrijven hun bandzaagmachines niet 
optimaal benutten.

i

Wij verkopen niet zomaar  
bandzagen... ons doel is uw kost 
per zaagsnede te verlagen:

Instellen van de ideale parameters

Wij controleren uw machine op 13 punten 
(slijtage van onderdelen vermindert  
productiviteit en rendement enorm.)

Training van de zaagoperator

We zorgen ervoor dat tijdens ons bezoek de 
band-zaagmachine niet langer dan nodig stil 
ligt. Deze down-time verdient zich echter op 
korte termijn in veelvoud terug.
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• Snijschijven

• Slijp- of afbraamschijven

• Schuurschijven

• Lamellenschijven

• Slijpstenen

Innovatieve topproducten  
zorgen voor: 

Sneller werken
Veiliger werken
Goedkoper werken

Controle van koelmiddel

De juiste band voor  
de juiste toepassing

Volledige check-up van  
de machine:  
o.a. de geleidingblokken

Instellen van de juiste 
parameters




