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Det bästa har blivit ännu bättre: Milwaukee lanserar
tigersågsblad för rivning med ny innovativ design!
Milwaukee är världsledande producent av tigersågsblad med en produktion på över 50
miljoner blad varje år. Nu introducerar Milwaukee de nya och innovativa SAWZALL®
rivningsbladen för trä, både som standardmodell och den extra kraftiga The AX™som ger
snabbare kapningar, oslagbar hållbarhet och marknadens bästa lösning för dyksågning med
Fang Tip™ spetsen.

För 60 år sedan utvecklade Milwaukee ett helt nytt verktyg – världens första transportabla tigersåg.
På grund av sågens allsidighet i olika material fick den namnet SAWZALL®, som är en
sammansättning av ”SAWS ALL” och är namnet på Milwaukees tigersågar än idag. Senare lanserade
Milwaukee en bred serie av tigersågsblad för olika material för att möta användarnas krav till
verktygets allsidighet.

De nya The AX™ SAWZALL® bladen har en unik och innovativ design som kombinerar extrem
kaphastighet med lång livstid.
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Milwaukee har utvecklat och optimerat flera designvarianter av tigersågsblad till en mängd olika
ändamål. Till The Ax har Milwaukee valt att gå från en 6 TPI (tänder per tum) lösning till en mer
aggressiv 5 TPI tandgeometri vilket ger snabbare kapningar. För att öka tändernas livstid har
Milwaukee utvecklat Nail Guard™ - ett system som förhindrar att bladet skadas i kontakt med spik.
Den innovativa tandgeometrin gör att spiken inte kommer emellan tänderna och resulterar därmed i
färre brott.

Milwaukee har under vidarutvecklingen av The Ax även haft ett stort fokus på dyksågning, som är en
stor del av rivningsarbetet. Bladets spets är specialutvecklat för dyksågning och är snabbare än något
annat rivningsblad på marknaden. Medans traditionella blad hoppar och glider bort från såglinjen biter
bladen med Fang Tip ™ sig fast i materialet vid första kontakt.
Lanseringen av de nya SAWZALL® tigersågsbladen beviser Milwaukee’s konstanta fokus på att
leverera innovativa och tidsbesparande tillbehörslösninger som ökar produktiviteten på arbetsplatsen.

Mer information
För mer information kontakta Thomas Møller på telefon +45 43 56 55 61 eller genom att skicka e-post
till thomas.moller@tti-emea.com. För information om närmaste Milwaukee-återförsäljare – kontakta
kundservice på telefon 08-24 60 30. För ytterligare information om Milwaukees produkter besök
www.milwaukeetool.se.

Om Milwaukee
För mer än 80 år sedan skapades de första Milwaukee-verktygen i Wisconsin, USA. Sedan dess har
Milwaukee fokuserat på en sak: att producera de allra bästa och mest slitstarka verktygen och
tillbehören för professionella användare. I dag är Milwaukee ett namn som förknippas med produkter
av den högsta kvalitet, längsta livstid och största tillförlitlighet som kan köpas för pengar.

Hos Milwaukee är Heavy Duty mer än bara en del av en slogan. Det är ett löfte om att erbjuda de
professionella användarna det allra bästa. Milwaukees ingenjörer designar inte enbart verktyg. De
designar verktyg och tillbehör som löser uppgiften bättre, snabbare, säkrare och mera pålitligt.
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