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ELMAS UÇLU TESTERELER
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ELMAS UÇLU TESTERELER DİĞER ÜRÜNLERİMİZ

Yüksek performanslı şerit testere bıçağı Karmetal Elmas Alu, özellikle alüminyum olmak 
üzere demir dışı metallerin kesilmesi için tasarlanmıştır. Bu malzemelerin, levhaların, 
plakaların ve boru biçimleri için en iyi bıçaktır.
Yüksek alaşımlı destek şeridinin geliştirilmiş bükülme yorulma mukavemeti sayesinde, 
şerit testere bıçağı, bu kesme uygulamaları sırasında aşırı bıçak hızlarına ve beslemeye 
dayanır ve bu nedenle yüksek verimlilik ve kesim ömrü sunar.

Karmetal Elmas Titan, kalıntı gerilime sahip materyalleri kesmek için idealdir.
Özel set modeli, testere bıçağının geniş kesitli malzemelere bağlanmasını önler.
Elmas Titan kesimi için tavsiye edilen kullanım;
• Kalıntı gerilime sahip her türlü malzeme
• Titanyum ve Titanyum alaşımları
• Ni, Co veya Cr bazlı alaşımlar
• Geniş kesitli malzemeler

Karmetal Elmas Pro karbür uçlu şerit testere bıçağı sertleştirilmiş ve temperlenmiş veya 
indüksiyonla sertleştirilmiş malzemeleri 50 HRc'den daha yüksek bir sertlikte kesmek için 
tasarlanmıştır.

ELMAS ALU ŞERİT TESTERE MAKİNELERİ

DAİRE TESTERE MAKİNELERİ ve BIÇAĞI

KAR-BORYAĞ

KAR-MİKROYAĞ

ELMAS TİTAN

ELMAS PRO

Karmetal Elmas Performans şerit testere bıçağı çeşitli malzemelerin kesimi için 
geliştirilmiştir. Özel tasarlanmış diş geometrisi ile daha iyi talaş boşaltması ile düşük ses 
ve yüksek kesim oranı sağlar. Azaltılmış kesim süreleri ile mükemmel finiş birleşmesi 
sağlanmıştır.

ELMAS PERFORMANS

En x  Kalınlık (mm)

0.85 / 1.15 1.1 / 1.6 1.5 / 2 1.8 / 2.2 2 / 3 3 / 4

27 x 0.9
34 x 1.1
41 x 1.3
54 x 1.3
54 x 1.6
67 x 1.6
80 x 1.6

En x  Kalınlık (mm)

0.85 / 1.15 1.1 / 1.6 1.5 / 2 2 2 / 3 3

20 x 0.9
27 x 0.9
34 x 1.1
41 x 1.3
54 x 1.3
54 x 1.6
80 x 1.6

 = Durdurulan ürün sınırlı stok mevcut

1.5 / 2 2 / 3 3 / 4

27 x 0.9
34 x 1.1
41 x 1.3
54 x 1.3
54 x 1.6

En x  Kalınlık (mm)

Yüksek performanslı şerit testere bıçağı Elmas Armor, elektronik kontrollü kaynakla 
tutturulmuş karbür uçlarından, özel alaşımlı destek şeridinde oluşturulan küresel 
öğütülmüş bir cebe dönüşür. Diş uçları üzerindeki özel kaplama, artan servis ömrü ile 
birlikte önemli ölçüde daha yüksek kesme performansı sağlar.

ELMAS ARMOR

En x  Kalınlık (mm)

0.85 / 1.15 1.1 / 1.6 1.5 / 2 1.8 / 2.2 2 / 3 3 / 4

34 x 1.1
41 x 1.3
54 x 1.3
54 x 1.6
67 x 1.6
80 x 1.6

Karmetal Elmas Ekstra karbür uçlu şerit testere bıçağı sertleştirilmiş ve temperlenmiş 
veya indüksiyonla sertleştirilmiş malzemeleri 50 HRc'den daha yüksek bir sertlikte kesmek 
için tasarlanmıştır. Elmas Ekstra özellikle ağır hizmet tipi testere tezgahları ve yüksek 
sertlikteki iş parçaları için uygundur.

ELMAS EKSTRA

En x  Kalınlık (mm)

1.5 / 2 2 / 3 3 / 4

34 x 1.1
41 x 1.3

En x  Kalınlık (mm)

0.7 / 1.0 0.85 / 1.15 1.1 / 1.6 1.5 / 2 2 / 3 3 / 4

34 x 1.1
41 x 1.3
54 x 1.3
54 x 1.6
67 x 1.6
80 x 1.6

100 x 1,6

Şerit Testere Bıçağı Kataloğu

Yüksek performanslı şerit testere bıçağı Karmetal Elmas Alu Pro, özellikle alüminyum olmak 
üzere demir dışı metallerin kesilmesi için tasarlanmıştır. Levha ve plakaları kesmek için 
en iyi şerittir. Yüksek alaşımlı destek şeridinin burulma yorulma mukavemetinin daha iyi 
olması nedeniyle, şerit testere bıçağı, bu kesme uygulamaları sırasında aşırı bıçak hızlarına 
ve beslemeye dayanır ve bu nedenle yüksek bir üretkenlik ve kesim ömrü sunar.
Eşsiz diş geometrisi, yüzey kalitesiyle ilgili en yüksek talepleri bile karşılar.

Tüm metaller ve alaşımlar üzerinde hafif ve orta dereceli
uygulamalar için özel olarak formüle edilmiş soğutma sıvısıdır.

Gelişmiş formülü ile minimum miktardaki yağlama ile
üstün kesme performansı saglar.

ELMAS ALU PRO

En x  Kalınlık (mm)

0.85 / 1.15 1.1 / 1.6 1.5 / 2 2 2 / 3 3

27 x 0.9
34 x 1.1
41 x 1.3
54 x 1.3
54 x 1.6
67 x 1.6
80 x 1.6



0.75 / 1.25 1.1 / 1.6 1.5 / 2 2 / 3 3 / 4 4 / 5 4 / 6 5 / 6 5 / 8 6 / 10 12 /08 10 / 14

6 x 0.6
6 x 0.9

10 x 0.6
10 x 0.9
13 x 0.6
13 x 0.9
20 x 0.9
27 x 0.9
34 x 1.1
41 x 1.3
54 x 1.3
54 x 1.6
67 x 1.6
80 x 1.6

2 3 4 5

Bi-METAL M42 ŞERİT TESTERELERİ Bi-METAL M42 ŞERİT TESTERELERİ Bi-METAL M42 (PROFİL)  ŞERİT TESTERELERİ Bi-METAL M51(PERFORMANS) ŞERİT TESTERELERİ

Orta ve büyük malzeme genişliklerinde en iyi deneyimleri sağlar.
Uzun ömürlü ve yüksek dirençli testereledir. Kesim yüzeyi çok temizdir.

Kullanım alanları;
Paslanmaz çelikler, rulman çeliği ve takım çelikleri.

Performans M42 şerit testere bıçağı, testere üretimi için en uygun form olarak kabul edilen 
''üçlü talaş'' diş geometrisinden faydalanır. Dişler, yivli bir yüksek diş (A) ve bir çift daha düşük 
son işlem dişi (B & C) oluşturmak için CBN hassas zemindir. Kesim yüzleri, tamamen düz bir 
kesim sağlayan arka kenara paralel olarak zemindir. M42 diş uçları, her bir bıçak genişliği / 
zift kombinasyonunun tipik çip yükü özelliklerine uyacak şekilde hesaplanan bir yükseklik 
farkına sahiptir. Yüksek kesme hızları, bıçak ömrünü uzatmadan veya kesim bitiminde elde 
edilebilir.

Klasik M42 şerit testere bıçağı HSS-M42 dişlere sahiptir. Sertleştirme ve ısıl işlem prosesinde 
uygun dağılımlı elmas dişleri şerit testere bıçağında yüksek aşınma direnci sağlamaktadır. 
Diş uçlarının martensitli yapısı ve yüksek kobalt içeriği, yüksek kesme hızlarında aşınma 
oranlarını düşüren dayanıklılık ve mükemmel sıcak sertlik yaratır. Yüksek kromlu destek 
şeridi ile testere bıçağı, önemli esneme gerilmelerine karşı, germe kuvveti ve modern testere 
tezgahlarında mevcut bıçak kılavuz basıncına dayanıklıdır.

Profil şerit testere titreşim altında mükemmel kesim yapar. Boruların, kirişlerin ve profillerin 
kesilmesi sırasında oluşan titreşimler, testerenin ömrünü kısaltır. Bu tarz bir uygulama 
için Karmetal mükemmel testere çözümü sunar. Takviyeli diş, kesim sırasında titreşimlere 
dayanacak gücü arttırır ve testeredeki bir sonraki dişleri kaybetmeye karşı korur. Diş ucu, iyi 
mekanik özelliklere sahip, kanıtlanmış HSS-M42'den oluşur.
Profil, yuvarlak ve kare boruların yanı sıra kirişlerin kesilmesinde en iyi sonuçları veren
şerit testeredir.

Tüm kesici takımlarda yüksek alaşımlı çelik kullanılır. Karmetal Performans M51 bu tarz zorlu 
malzemeler için uygun maliyetli çözümler sunmaktadır. Özel bir diş geometrisi ile birlikte 
Performans M51 kesme uçları, yüksek alaşımlı ve egzotik malzemeler için mükemmel bir 
çözüm sağlar. Performans M51 özellikle büyük kesitleri kesmek içindir,
bu sebeble çelik servis merkezleri, dövme milleri kullanıcıları ve büyük çaplı malzeme kesimi 
yapanlar için ideal bir seçimdir. HSS-M51 kesme uçları, 50 HRc'lik (1600N/mm²) bir sertliğe 
sahip malzemelerin kesilmesinde kullanılır. HSS-M51 kesme uçlarının yüksek termal ve 
mekanik aşınma direnci, yüksek alaşımlı egzotik malzemeleri keserken mükemmel şerit 
ömrü sağlar.

Klasik M51 şerit testere bıçağı, yaklaşık olarak %4 krom içerir ve HSS-M51 kesici kenarına 
sahip alaşımlı çelik destek malzemesinden yapılmıştır. Kesme ucunun yüksek kobalt ve 
tungsten içermesi nedeniyle, yüksek termal ve teknik aşınma direncine sahiptir.

Karmetal, profilleri ve kirişleri işlemek için yeni PP M42 bimetal şerit testere bıçağı ile profilini 
keskinleştirmeye devam ediyor. Özel profil dişi ve ayrıca kesme malzemesi ve taşıyıcı bant 
genişletilmiş bağlantısı sayesinde PP M42 son derece sağlamdır.
Yenilikçi üretim prosedürü sadece taşıyıcı bandın servis ömrünü uzatmakla kalmaz, aynı 
zamanda testerenin kırılma riskini de azaltır. Dişlerin kesme kenarı ve talaş boşluğu 
üzerindeki üstün performans, performansı artırır, gürültü emisyonunu ve çapak oluşumunu 
azaltır ve ayrıca kesme yüzeyini iyileştirir.

İyi bilinen profil kesme sorunlarını ortadan kaldırmak için farklı tipte bir diş tasarımı 
mevcuttur. 
Kullanım alanları;
I-Profiller, H-Profiller, yapısal çelikler, profiller, borular, paket kesimler

MS M42, son derece ekonomik şerit testeredir ve tüm uygulama alanlarında yüksek kalite bir 
sonuç sağlar.
Devamlı teknolojik gelişmeler sayesinde, kanıtlanmış ürün özellikleri daha da optimize 
edilmiştir; MS M42 aynı zamanda üstün görünüm, parlak ve sonuç olarak hassas yüzey elde 
ettiğimiz pürüzsüz yüzeye sahiptir.

MS M42

PERFORMANS M42

KLASİK PRO M42

KLASİK M42 PROFİL M42 PERFORMANS M51

KLASİK M51

PP M42

BETA PROFİL M42

Genel amaçlı bimetal şerit testeredir. En iyi performans/fiyat oranına sahiptir. 

Kullanım alanları;
Manuel ve yarı otomatik makinelerde kesilen yay çelikleri, ısıl işlem görmüş çelikler,
rulman çelikleri, yüksek hızlı çelikler.

BETA M42

En x  Kalınlık (mm)

1.4 / 2 2 / 3 3 / 4 4 / 6 5 / 8 6 / 10 8 / 12 10 / 14 14 / 18

13 x 0.65
13 x 0.90
20 x 0.90
27 x 0.90

34 x 1.1
41 x 1.3

 = Durdurulan ürün sınırlı stok mevcut

En x  Kalınlık (mm)

1.4 / 2 2 / 3 3 / 4 4 / 6

27 x 0.9
34 x 1.1
41 x 1.3

5 / 7 8 / 11

20 x 0.9
27 x 0.9

3 / 4 4 / 6 5 / 7 11 / 08 12 / 16

20 x 0.9
27 x 0.9
34 x 1.1
41 x 1.3
54 x 1.6
67 x 1.6

En x  Kalınlık (mm)

1.5 / 2 2 / 3 3 / 4

27 x 0.9
34 x 1.1
41 x 1.3

En x  Kalınlık (mm)

En x  Kalınlık (mm)

En x  Kalınlık (mm)

En x  Kalınlık (mm)

En x  Kalınlık (mm)

En x  Kalınlık (mm)

En x  Kalınlık (mm)

0.75 / 1.25 1.0 / 1.4 1.4 / 2 2 / 3 3 / 4 4 / 6 5 / 8

27 x 0.9
34 x 1.1
38 x 1.3
41 x 1.3
54 x 1.3
54 x 1.6
67 x 1.6
80 x 1.6

0.6 / 0.7 0.75 / 1.25 0.9 / 1.1 1.1 / 1.6 1.5 / 2 2 / 3 3 / 4

34 x 1.1
41 x 1.3
54 x 1.3
54 x 1.6
67 x 1.6
80 x 1.6

100 x 1.6

0.75 / 1.25 1.1 / 1.6 1.5 / 2 2 / 3 3 / 4 4 / 5 4 / 6

27 x 0.9
34 x 1.1
41 x 1.3
54 x 1.6
67 x 1.6
80 x 1.6

2 / 3 3 / 4 4 / 6 5 / 7 8 / 11 12 / 16

20 x 0.9
27 x 0.9
34 x 1.1
41 x 1.3
54 x 1.3
54 x 1.6
67 x 1.6

Yeni Şeritlerin Alıştırılması
Şerit ömrünün arttırılması için şeridin alış-
tırılması çok önemli bir değişkendir. Şerit ilk 
takıldığında bir süre, daha düşük dönme ve inme 
hızlarında çalıştırılmalıdır. Şerit için en uygun 
kesme parametreleri için firmamızla irtibata 
geçiniz. Alıştırma süresi boyunca inme hızı en 
uygun hızın yarısı, dönme hızı da 70%’i olacak 
şekilde ayarlanmalıdır. Yaklaşık olarak 500 cm² 
kesit alanı kesildikten sonra parametreler en 
uygun parametrelere çıkarılmalıdır.
(Uzun şerit ömrü için Karmetal teknik ekipten 
yardım alabilirsiniz.) 

Kesit Alanı Diş Kesit Alanı Diş

<10 mm 14 TPI <25 mm 10/14 TPI

10-30 mm 10 TPI 15-40 mm 8/12 TPI

30-50 mm 8 TPI 25-50 mm 6/10 TPI

50-80 mm 6 TPI 35-70 mm 5/8 TPI

80-120 mm 4 TPI 40-90 mm 5/7 TPI

120-200 mm 3 TPI 50-120 mm 4/6 TPI

200-400 mm 2 TPI 80-180 mm 3/4 TPI

300-600 mm 1.25 TPI 130-350 mm 2/3 TPI

600-1200 mm 0.75 TPI 150-450 mm 1.5/2 TPI

200-600 mm 1.1/1.6 TPI

600-1200 mm 0.75/1.25 TPI

Normal Diş
DİŞ SEÇİM ÖNERİLERİ (Dolu Malzeme İçin)

Karışık Diş


