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Dotychczas
Emisja hałasu w naszej branży: według  
wytycznych Unii Europejskiej „hałas“ w 
zakładach z miejscami pracy o poziomie 
hałasu od 80 dB jest wymóg udostępnienia 
ochraniaczy słuchu, a o poziomie hałasu od 
85 dB obowiązek noszenia ochraniaczy 
słuchu. Większa część miejsc pracy w 
branży drzewnej, meblarskiej i stolarniach 
znajduje się w zakresie większym niz 85 
dB. Najbardziej „głośne“ stanowiska to 
piłowanie i struganie z hałasem pomiędzy 
83 a 103 dB, i frezowanie od ok. 82 do 94 
dB.

WytWarzanie hałasu.
Hałas możemy podzielić na powstajacy  
podczas pracy np.piłowanie, oraz na hałas 
jaki wytwarza się podczas jałowego biegu 
pilarki. Często jest tak, że piła pracuje sporo 
czasu na biegu jałowym, czyli zęby piły nie 
są w materiale i piła się tylko kręci. Podczas 
takiej pracy mimo  
wszystko powstaje hałas, który może być 
większy niż podczas obróbki. Występuje 
tzw. efekt „gwizdającej“ piły.          

o co chodzi?
Inżynierowie firmy LEUCo, poprzez  
radykalne zmniejszenie przestrzeni  
międzyzębnych, ograniczyli hałas na biegu 
jałowym aż o 6 dB (A) w porównaniu do  
tradycyjnych pił diamentowych.

Czy rzeczywiście nie ma hałasu?
Nazwy programu pił „No Noise“ (brak 
hałasu), nie można mylić z brakiem hałasu. 
Nazwa sugeruje brak przeszkadzających, 
denerwujących dzwięków w trakcie 
obróbki i w zwiazku z tym nowy, dotychczas 
nieznany i przez nikogo nie 
osiągnięty poziom hałasu 
podczas pracy na 
horyzontalnych 
rozcinarkach, 

który jest bardzo doceniany przez pracow-
ników.

Czy to działa w praktyce?
Tak. Małe przestrzenie między zębami od 
ponad dwóch lat rewelacyjnie sprawdzają 
się u naszych klientów w piłach kapujących 
podczas obróbki obrzeży. Ta właściwość 
została wykorzystana w piłach  
diamentowych do formatowania „nn-Sys-
tem DP FLEX“

HałaS Staje Się widoczny - Standardowa Piła węglikowa vS. nowa Piła leuco                            nn-SyStem z wykorzyStaniem kamery akuStycznej

standardowa piła węglikowa
D=350mm, Ząb naprzmian- skośny, Z=54, 
szerokość rzazu- 3,5 mm

 Pomiar wykonany na pilarce stołowej firmy Holz-Her. Obroty- 3000 n/min. 

Piła diamentowa LeuCo nn-system
D=350mm, Ząb łukowy, Z=60, szerokość 
rzazu- 2,5 mm

Przy Pile jest 
najgłośniej

wiedzieli PańStwo?
Cytaty klientów odwiedzających 
stoisko targowe LeuCo

cicHSze nie mogą być, w 
Przeciwnym razie wzraSta 

ryzyko wyPadku

Prawie nic nie 
SłycHać

Cicho Głośno

Z pomocą najnowocześniejszej kamery akustycznej 
pokazujemy dźwięk (hałas). Podobnie jak na mapie  
pogodowej lub wykresie termo, kolorowe pola 
wskazują nam poziom dźwięku. Białe - ciche, czerwone 
- najgłośniejsze.

83-103 dB: Średni poziom 
hałasu w branży drzewnej i 
mablarskiej podczas piłowania 
i strugania

83 - 103 dB

85 dB: Punkt krytyczny: załóż ochraniacze słuchu; 
maksymalna głosność w odtwarzaczach MP3 

Strefa ciszy
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SłucHajcie, 
        SłucHajcie!

nowość: nn- SyStem dP FleX - 
Piły „bez hałasu“

Nowe piły diamentowe 
LEUCo nn-System DP Flex 
wszystkie mają…

...ekstremalnie małe przestrzenie między 
zębami!!! Dzięki temu piły zarówno na biegu 
jałowym jak i podczas rozcinania są bardzo 
ciche! Przy około 70 dB (A) stosowanie 
ochraniaczy słuchu prawie nie jest konieczne.

Branża zostanie 
zaskoczona przez …

…możliwość zastosowania przy obróbce wielu 
materiałów

i tym samym zachęca 
użytkowników przez 
swoją…

… super jakość cięcia dzięki zastosowaniu 
zębów łukowych (HR), wyjątek: piły 
podcinające - ząb na przemian skośny

Są one niezwyle cienkie! …. …szerokość rzazu wynosi tylko 2,5 mm

Piły stwarzają w pełni…
…mniejsze opory cięcia i dzięki temu mniejsze 
zapotrzebowanie na energię

Wymiernie…
…dłuższa żywotność dzięki diamentowym 
ostrzom

Użytkownicy mają korzyści 
ze stosowania „LEUCo 
nn-System DP FLEX“ na….

...wielu typach maszyn jak: pilarki stolikowe, 
ukośnice, pionowe piły panelowe, maszynach 
CNC i obrabiarkach przelotowych

HałaS Staje Się widoczny - Standardowa Piła węglikowa vS. nowa Piła leuco                            nn-SyStem z wykorzyStaniem kamery akuStycznej

 Pomiar wykonany na pilarce stołowej firmy Holz-Her. Obroty- 3000 n/min.  Pomiary na maszynie CNC- BAZ firmy MAKA, obroty 4.500 m/min: 

standardowa piła diamentowa 
(bez systemu nn) D=303 mm, Kształt 
zęba - łukowy, Z= 60, Szerokość rzazu= 2,5 mm

Piła diamentowa LeuCo nn-system
D=303 mm, Kształt zęba - łukowy, Z= 60, Szerokość 
rzazu= 2,5 mm

Patent

cHarakteryStyka

Pił diamentowycH nn-SyStem FleX
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toP-jakość cięcia i długa 
żywotność

LEUco nn-System DP FLEX www.leuco.com

korzyść: jakość cięcia

 I najlepsza jakość cięcia dzięki innowacyjnym kształtom zębów łukowych w pile 
głównej. 

 I Dodatkowo zęby łukowe znacznie ograniczają opory skrawania umożliwiając pracę 
prawie bez odbijania. 

 I Konstrukcja piły zapewnia doskonałą jakość cięcia niemal wszystkich materiałów 
drewnopochodnych, płyt na „wysoki połysk“ a także drewna litego.  

 I Pasujące do pił głównych, zapewniające obustronne cięcie bez wyrwań diamentowe 
piły podcinające z zębem stożkowym- na przemian skośnym. 

Jeden z naszych klientów podczas wyposażania tego  
studia postawił nowe piły LeuCo nn-system ponad  
wszystkie inne piły.

Perfekcyjna jakość podczas obróbki drewna 
litego zarówno wzdłuż jak i w poprzek 
włókien, poprzez płyty wiórowe powlekane 
do tworzyw sztucznych oraz ściernych 
tworzyw mineralnych i płyt włóknisto-
cementowych.

korzyść: bardzo długa żywotność

 I zastosowanie diamentu w jakości „LEUco Diamax“ zapewania bardzo 
długą żywotność, około 15 do 20 razy większa niż piły z nakładkami z 
węglików spiekanych. 

 I Możliwość ostrzenia (max. 2 razy).

dłużsZA żywOtNOść 
dZIęKI OstrZOM  
dIAMeNtOwyM

Dbajcie państwo regularnie o czystość 
swoich pił diamentowych LEUCo 
nn-System. Dzięki temu długo 
będziecie mogli cieszyć się  
precyzyjnym cięciem i maksymalną 
żywotnością wiele razy!
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+ + +OSB

+ + +Świerk

+ + +Klejonka 
BSH

+ +Płyta OSB

+ +MDF  
lakierowany

+ + +Drewno-  
PMMA

+ +Wełna 
mineralna

+ + +Topola

+ + +Klejona 
KVH

+ + +Płyta 
wiórowa surowa

+ + +Płyta  
komórkowa

+ + +Profile  
aluminiowe łukowe

+ +Polietylen

+ + +Jesion

+ + +Klejonka

+ +Płyta wiórowa 
laminowana

+ + +Płyta HDF

+ + +Pianka  
aluminiowa

+ +GFK                                                                                   
Kratownice

+ + +Balsa

+ + +Fornirowa  
płyta warstwowa

+ + +Płyta  
wiórowa z okleiną 
naturalną

+ + +Profile z  
MDF-u lakierowane

+ + +Płyta  
komórkowa  
aluminiowa

+ +Płyta 
gipsowa

+ + +Dąb

+ +Deski

+ + +Jodła

+ + +Płyta  
wygłuszajaca pokryta 
CPL- em

+ + +Panele  
podłogowe

+ + +Aluminium  
+ HPL

+ + +Płyta 
gipsowo - kartonowa

+ + +Bangkirai

+ + +Elementy 
strugane

+ + +Multiplex

+ + +Płyta  
pilśniowa miękka

+ + +Płyta  
komórkowa lita

+ + +Płyta PET

+ +Płyta  
włóknisto - 
cementowo

+ + +Kokos

+ + +Płyta klejona 
miniwczepowo

+ + +Płyta 
stolarska

+ + +MDF  
surowy

+ +Styropian +  
MDF (góra/ dół)

+ + +Płyta HPL

+ + +Płyta 
gipsowa z okleiną 
naturalną

+ + +Modrzew

+ +Listwy

+ + +Sklejka

+ +Płyta wiórowa  
z folią wysoko 
płyskową

+ + +Płyta  
komórkowa plaster 
miodu

+ + +Polistyren

+ +Płyta  
gipsowa z MDF- em

+ + +Buk

+ +Belki

+ + +Korek

+ +Płyta wiórowa  
z HPL- em

+ + +Profile  
konstrukcyjne

+ + +Poliwęglan

Konstrukcja (geometria ostrza i brzeszczot piły) zapewnia uniwersalne zastosowanie w prawie  
wszystkich płytach drewnopochodnych i drewnie litym oraz charakteryzuje się doskonałą jakością 
cięcia. Wielostronność zastosowania w obrabialnych tworzywach:

+ + +  Bardzo polecany 
+ +  Polecany

idealne rozwiązanie dla 
wielu materiałów
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Ø d [mm] B [mm]
szerokośc rzazu

b d [mm] Z NL Kształt 
zęba

Maszyna/ 
Oznaczenie

Ident-No.

250 2,5 2,0 30 50 coMbI2 Hr 192440
254 2,5 2,0 15,875 50 Hr USa 192441
260 2,5 2,0 30 60 coMbI2 Hr z otworami bocznymi 192442
280 2,5 2,0 30 60 coMbI2 Hr 192443
303 2,5 2,0 30 60 coMbI2 Hr 192444
315 2,5 2,0 30 64 coMbI2 Hr 192445
350 2,5 2,0 30 72 coMbI2 Hr 192446

Ø d [mm] B [mm]
szerokośc rzazu

b d [mm] Z NL Kształt 
zęba

Maszyna/ 
Oznaczenie

Ident-No.

120 2,8-3,6 2,0 20 12+12 wS regulowany 192453
120 2,8-3,6 2,0 22 12+12 wS regulowany 192454

120 2,8-3,6 2,0 50 12+12 wS
altendorf rapido/ 
regulowany

192455

cięcie wstęPne /  
Formatowanie

Ø d [mm] B [mm]
szerokośc rzazu

b d [mm] Z NL Kształt 
zęba

Maszyna/ 
Oznaczenie

Ident-No.

120 2,6 2,0 22 24 wS 192447
120 2,6 2,0 20 24 wS 192448
125 2,6 2,0 20 24 wS 192449

120 2,4-3,2 2,0 20 12+12 wS regulowany 192450
120 2,4-3,2 2,0 22 12+12 wS regulowany 192451

120 2,4-3,2 2,0 50 12+12 wS
altendorf rapido/ 
regulowany

192452

PaSujące Podcinacze diamantowe nn-SyStem FleX

naSz tyP: wykorzyStujcie PańStwo zalety Pił PodcinającycH  
nn-SyStem w Połączeniu z waSzymi Standartowymi Piłami 
głównymi o Szerokości rzazu od 3,2- 3,5 mm.

coMbI2 = 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60

Klin rozdzielający dla tych 
pił powinien mieć grubość 
pomiędzy 2,0 a 2,4 mm

dla Ø d [mm] d [mm] Maszyna Ident-No.

300-350 2,25 Altendorf F45 192425

240-250 2,25 Holz-Her Vertikal 192429

300-350 2,25 Striebig Standard III Control Evolution 192430

300-350 2,25 Striebig Standard Eco 192431

300 2,25 Putsch 192457

250-350 2,25 Martin T60A 192535

nn-SyStem dP FleX - piły główne

PaSujące kliny rozdzielające od Firmy leuco do PańStwa maSzyny  
(proszę zamawiać oddzielnie)

Leuco nn-System DP Flex do pił stołowych i kapówek, pionowe piły rozcinające
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Ø d [mm] B [mm]
szerokośc rzazu

b d [mm] Z NL Kształt 
zęba

Maszyna/ 
Oznaczenie

Ident-No.

180 2,5 2,0 30 36 4/6/52 Hr Homag, werke 192432
200 2,5 2,0 30 40 8/6/52 Hr Homag 192433

200 2,5 2,0 30 40
2/6,2/42
+ 4/6,6/60

Hr IMa 192434

220 2,5 2,0 30 44 Hr 192435
220 2,5 2,0 40 44 8/6/52 Hr Homag, weeke 192436
240 2,5 2,0 30 50 8/6/52 Hr Homag 192437
240 2,5 2,0 40 50 8/6/52 Hr Homag,weeke 192438

240 2,5 2,0 30 50
2/6,2/42
+ 4/6,6/60

Hr IMa 192439

Ø d [mm] B [mm]
szerokośc rzazu

b d [mm] Z NL Kształt 
zęba

Maszyna Ident-No.

100 2,5 2 22 10 2/4/30 Hr
EbM, Felder/
Lohmeyer

195543

100 2,5 2 32 10 Hr brandt 192544

110 2,5 2 22 24 Hr reich 192551

110 2,5 2 22 20 Hr reich 192552
120 2,5 2 40 24 8/6/52 Hr Homag 192541
120 2,5 2 40 36 2x4/5,5/52 Hr Homag 192553
125 2,5 2 30 36 2x4/6,5/48 Hr Homag, baz 192554
125 2,5 2 40 24 2x4/5,8/60 Hr brandt 192549
140 2,5 2 16 36 Hr ott 192545
160 2,5 2 22 36 Hr IMa 192546
160 2,5 2 22 48 Hr IMa 192547
160 2,5 2 30 24 2/7/42 Hr HolzHer 192555
170 2,5 2 30 36 4/5,5/52 Hr Homag 192542
180 2,5 2 22 42 Hr IMa 192550
180 2,5 2 30 54 4/6/52 Hr Homag, baz 192556

200 2,5 2 30 64
4/6,6/60 + 
2/6,2/42

Hr IMa 192548

kaPowanie

nn-SyStem dP FleX - kapowanie i formatowanie na maszynach cnc

nn-SyStem dP FleX - kapowanie na obrabiarkach przelotowych

do obróbki cnc/przelotowej



Patent

ledermann gmbH & co. kg
willi - ledermann - Straße 1
72160 Horb am neckar / deutschland

t  +49 (0)7451/930
F  +49 (0)7451/93270

info@leuco.com 
www.leuco.com
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Na jednej z pilarek stolikowych, podczas pracy na 
biegu jałowym przy 4500 n/min zmierzyliśmy  
poziom hałasu standardowej piły diamentowej i 
nowej piły diamentowej nn-System z firmy LEUCo.

tak to działa:
Kod QR proszę zeskanować za pomocą smartfo-
na. Zostaną państwo połączeni z adresem www 
i przy pomocy odtwarzacza plików MP3, gdzie 
będą mogli państwo usłyszeć różnice w  
poziomie hałasu
      
       nowa piła diamentowa  
„LeuCo nn-system DP FLeX“  
jest wyraźnie cichsza.

standard: piła diamentowa, 
szerokośc rzazu 3,2 mm, 88 
dB (a)

LeuCo nn-system DP FLeX: 
piła diamentowa, szerokość 
rzazu 2,5 mm, 72,6 dB(a)

Maszyna na biegu jałowym, 
bez piły 69,6 dB (a)

tutaj można teStować
SłucHajcie, że nic wam nie 
PrzeSzkadza:

SłucHajcie, 

SłucHajcie!

Przestrzenie między zębami i 
wielkość zębów są widoczne 
na zdjęciu w stosunku 1:1 na 
pile o średnicy 303 mm.


