
_____________________________

Backa Bergögata 15 • 422 46 HISINGS BACKA 
Tfn 031-98 12 72 • Fax 031-58 11 21 • info@teamrix.se               
. ______________________________ 

Återförsäljare nära dig:          

Frågeformulär för Team RIX sågblad / klingor : 

Vad sågas mest (>50%) : 

      Rör & profiler      Materialtjocklek : ____________ 

     Balk & plattjärn    Materiallängder : ____________ 

    Solitt material       Dimensioner : _______________ 

Vilka materialer sågas mest (>50%) : 

      Stål      Rostfritt                   Aluminium 

Vad eftersöker kunden i första hand ? 

     Fina snittytor 
 Lång livslängd på bladen 
 Snabba kaptider 

    Ett Allround blad 

Märke på sågen : _________________  

Bandsåg       Klingkap 

Storlek på bladet, Längd : __________Bredd : ________ Tjocklek : ________ 

Storlek på klingan, Runt : __________Centrumhål: _______ Tjocklek: ______ 

Tandelning som används idag : ____________ 

Vi ger våra kunder lite mer för pengarna ! 
Ett Team RIX måtto 

Frågeformulär för Team RIX sågblad / klingor : 

Vad sågas mest (>50%) : 

Rör & profiler      Materialtjocklek : ____________ 

Balk & plattjärn    Materiallängder : ____________ 

Solitt material       Dimensioner : _______________ 

Vilka materialer sågas mest (>50%) : 

Stål    Rostfritt         Aluminium 

Vad eftersöker kunden i första hand ? 

Fina snittytor 
Lång livslängd på bladen

Snabba kaptider 

Ett Allround blad 

Märke på sågen : _________________  

Bandsåg Klingkap 
-Är sågen enkel- eller dubbelpelare ?     – Är sågen handmatad eller automat ?

Storlek på bladet, Längd : __________Bredd : ________ Tjocklek : ________ 

Storlek på klingan, Runt : __________Centrumhål: _______ Tjocklek: ______ 

Tandelning som används idag : ____________ 

Vi ger våra kunder lite mer för pengarna !
Ett Team RIX måtto 

Återförsäljare nära dig :         
  _____________________________ 

        Backa Bergögata 15 • 422 46 HISINGS BACKA 
    Tfn 031-98 12 72 • Fax 031-58 11 21 • info@teamrix.se 

 _____________________________ 
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