
Er partner för alla era kap behov

Vi levererar maskiner, sågblad, kylvätskor

Vi servar det vi säljer

Vi utbildar er för att få bästa möjliga ekonomi och produktion

Ge oss en utmaning så vi kan bevisa att vi levererar vad vi lovar.
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EBERLE PRODUCT INNOVATIONS

Band Saw Blades



Kapa kostnader och optimera med Intercut och Eberle.

Vi erbjuder er ett mervärde som bevisat kommer

att:

- minska sågbladsbyten

- minska kaptiderna

- minska inköp av sågblad

- minska kostnader per snitt

- öka er produktivitet



Använder ni rätt blad för era applikationer?
Använder ni rätt tanddelning?
Har sågoperatörerna tillräcklig utbildning för 
att välja rätt blad och skärdata?
Har ni fått en grundlig utbildning på sågarna?
Behöver ni mer hjälp för att öka produktionen i 
sågarna med bästa möjliga ekonomi?
Är sågen rätt för era produktionskrav?

?

Fråga oss på Intercut hur vi gör. Vi har svaren



Hur….Var….När ?



Hur ?

Vi Erbjuder våra kunder:

• sågblad från Eberle med hög kvalitet och precision

• nya X-serien med M51 tandspets

• Stort sortiment av hårdmetallblad 

• utbildning av era operatörer för rätt val av blad, skärdata och kylvätska

• utbildning av förebyggande underhåll av era bandsågar

• avancerad utbildning av skärdata och olika material egenskaper

• bandsågar från Bomar och Kaltenbach

• full service från våra service tekniker runt om i Sverige

• Konsultering och rådgivning vid investerings behov för sågar och sågsystem. 
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duoflex® GTX

7

Product innovation: CUTTING EDGE

duoflex® VTX

X-SERIES 

nanoflex® VTX

duoflex® SPX

duoflex® MX55



Var ?

• Vid större investeringsbehov av nya sågar, gör vi oftast besök hos Bomar eller 
Kaltenbach för snabbare information och svar.

• Vi är flexibla och kan hålla utbildningar i era lokaler, inhyrd lokal eller hos oss i 
Sollentuna.



När ?

• Vi hos Intercut försöker alltid att anpassa oss till er tidsplan.



Tack för er uppmärksamhet och hoppas att vi får chansen att hjälpa er.

Kontakta mig gärna för mer information.

Thomas Håkansson
Mobil: 070 425 5246
Thomas.hakansson@intercut.se
www.intercut.se

mailto:Thomas.hakansson@intercut.se
http://www.intercut.se/

