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DIAMANTOVÉ ØETÌZY PIL
pro ruèní dìlení materiálu a stavební práce
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Retezy Technologie øezání betonu a stavebních materiálù pøinesla revoluci v demolici  
betonu a betonových staveb. Diamant pøivaøený laserem k ocelovému tìlu 
øetìzu obrušuje beton a další pøímìsi v betonové konstrukci vèetnì 
armovacího železa s vylouèením jakéhokoliv destrukivního namáhaní 
konstrukce a otøesù.
Tento patentovaný systém pil ICS® dovoluje vnoøit èepel pily o délce až 
630mm do nejtvrdšího betonu nebo udìlat dokonale rovný 
pravoúhlý tvar bez pøeskakování po materiálu.
Registrovaný patent SealPro® redukuje opotøebení 
ocelového pláštì øetìzu a celkovì prodlužuje jeho životnost. 
Øetìz je dostupný v rùzných variantách pro konkrétní 
materiálové použití v celém rozsahu stavebních materiálù 
pøírodní i prùmyslové báze. Øetìzy ICS jsou pøipraveny se utkat s jakoukoli 
ostrou výzvou v oblasti dìlení materiálù. Lidé z vývojového oddìlení ICS dále 
vyvíjejí a zlepšují souèasné hodnoty øetìzù a pøipravují nové postupy, které 
pøinesou vyšší kvalitu a životnost systému Diamond Chain Technologie™.
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Znacení retezu TwinMax™

THE?603GC??

Standard

Øetìz série FORCE4™
Výkonový rozdíl

TVRDÝ BETON

STØEDNÉ TVRDÝ BETON

CIHLY

PØÍRODNÍ KÁMEN

LEHCE ABRASIVNÍ MATERIÁL

DOØEZY PO STÌNOVÉ PILE

TwinMAX™

TwinMAX

Plus

™

TwinMAX

Abrasive

™

ProFORCE

Premium

™

ProFORCE

Abrasive

™

PremiumPRO™

SpeedPRO™

TwinPRO™

AbrasivePRO™

SoftPRO™

CornerPRO™

PRK™

Øetìzy série TwinMax™ jsou navrženy pro plné využití charakteristickým vlastností benzínových 
pil ICS. Tyto øetìzy nabízejí v koneèné kombinaci pøizpùsobivost a širokou možnost použití. Øetìzy 
s patentovaným systémem TwinMax™ provádìjí hladký øez s vysokým výkonem.
TwinMax™ je multifunkèní øetìz pro 80% všech prací v bìžném stavebnictví.
TwinMax™ Plus je urèen pro øez tvrdších materiálù s vìtším objemem armovací oceli s 
dlouhodobým pracovním úèinkem.
TwinMax™ obsahuje zvláštní koncentraci diamantu pro øez vysoce abrasivních materiálù.

Øetìzy série PRO jsou konstruovány pro splnìní nejvyšších standardù v oblasti profesionálního 
øezání stavebních konstrukcí. Øetìzy jsou urèeny pro rychlé a pøesné øezání s vysokou životností.
Série PRO zahrnuje i revoluèní systém PRK™.
PremiumPro™ - je øetìz urèený pro materiály obsahující velké množství železa. Tento øetìz 
nabízí delší pomìr cena / životnost. Urèeno pro hydraulické pily.
TwinPro™ øetìz je schodný s typem TwinMax™, ale je urèen pro profesionální øezání s 
hydraulickou pilou.
AbrasivePro™ øetìz se speciálním segmentem pro øez abrasivních materiálù. Urèeno pro 
hydraulciké pily.
SoftPro™ rychle øezající, ekonomický øetìz pro každodenní použití v neabrasivním stavebním 
materiálu vèetnì nìkterých druhù pøírodního kamene. Urèeno pro øez hydraulickou pilou.
SpeedPro™ øetìz s jedineèným sanwich designem segmentù, které kombinují rychlý øez v 
materiálech obsahujících velké množství armování. Urèeno pro øez hydraulickou pilou.
CornerPro™ - speciálnì vyvinutý øetìz s úzkým segmentem pro dokonèovací práce pøi øezech 
stìnovou pilou v tìžko pøístupných èástech stavebních konstrukcí.
Dùležitý: CornerPRO™ má jedineènou schopnost k dokonèovacím èinnostem v oblasti rohù. 
Urèeno pro profesionální firmy zabývající se øezáním k hydraulickým pilám.

Øetìzy série PRK™ jsou pøedevším vyvinuty pro rychlý zpùsob øezání. Jejich øezací schopnost je 
o 40% vìtší než u klasických øetìzù.
PRK™ SS je øetìz vyznaèující se velmi rychlým prostupem v materiálu.
PRK™ LL je øetìz vyznaèující se extra dlouhou životností.

™Øetìz série TWIN MAX

Tabulka užití jednotlivých typù øetìzù

BL Diamond s.r.o. je autorizovaný partner ICS v ÈR a SR pro prodej i servis.

Øetìz série PRO™
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