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A Leitz kopásálló bevonattal ellátott 
gyalukését, az MC szériát már jól ismerik 
a felhasználók. Azonban nagyobb telje-
sítmény és hosszabb élettartam elérése 
folyamatos fejlesztésekre ösztönözte a 
szerszámgyártó céget. 2011 áprilisában 
egy új bevonatoló-kutató központot 
hozott létre. A folyamatos fejlesztések 
eredménye lett az új generációs gyalukés, 
az MC 33.

A nagy teljesítményű bevonattal el-
látott MC 33-as gyalukések élettartama 
jelentősen nőtt. Összehasonlítva koráb-
bi gyalukéseikkel: 30%-kal hosszabb 
éltartósságuk, mint a Leitz MC késeké, 
és hatszor több ideig használhatók fel, 
mint a hagyományos, bevonat nélküli 
acél HS gyalukések. Mindez az új bevo-
natnak köszönhető. Az MC 33 kés felülete 
keményebb, mint a szerszámtest, így az 
él a használat során mintegy „önélező 
mechanizmussal kopik”.

Az MC 33-as gyalukések élettartamá-
nak a növelése a feldolgozás költségeinek 
a csökkentésében közvetlen mérhető. 

Új költségtakarékos gyalukés
Jelentősen csökken 
a késcserék száma, 
párhuzamosan nő 
az egy szerszám-
mal megmunkálható 
anyagmennyiség. A 
kevesebb állásidő 
megnövekedett át-
bocsátást, nagyobb 
gépteljesítményt ge-
nerál. 

A Leitz új MC 33-as 
gyalukéseinek nagy 
teljesítménye széles 
felhasználási terület-
tel párosul. Egyaránt alkalmasak puha- 
és keményfák, laminált lapok, rétegelt 
lemezek és egyéb faalapú laptermékek 
megmunkálására.

A bevonatolt MC 33 gyalukések tel-
jesítményét tovább növeli, hogy a Leitz 
Prémium szolgáltatás kapcsolható hoz-
zájuk, így további költségmegtakarításra 
tehetnek szert a gyártóüzemek. Minden 
egyes kés súlymérésre kerül, melyet a 

Leitz minőségi tanúsítvánnyal igazol. 
A súlymérésen átesett gyalukések ke-
vésbé terhelik meg a megmunkálógép 
tengelyének csapágyazását, ezáltal is 
hosszabb futási időt garantálnak.
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Már több mint 135 éve a faipariszerszám-gyártás élvonalában
Gyalukések augusztusi AKCIÓBAN!

Javasolt felhasználás  
vágóélanyag szerint:

Anyagok HS MC (Marathon) HW
Puhafa száraz n n 

Puhafa nedves  n

Keményfa száraz  n n

Keményfa nedves  n

Ragasztott faanyagok  

Műanyagok (PE, PP, PVC) n n 

Fa-műanyag kompozitok  n 

n - különösen ajánlott   - ajánlott

Érdeklődjön az alábbi elérhetőségeink valamelyikén, kéré-
sére kollégáink részletesen bemutatják a szerszámot.

A „Marathon” bevonatos gyalukéses használatával fafajtától 
függően háromszoros-négyszeres élettartam érhető el!

Cikkszám SB (mm) H (mm) DIK (mm) Minőség
27106 130 30 3 HS
605705 130 30 3 MC
27109 180 30 3 HS
605712 240 30 3 MC
27116 410 30 3 HS
27356 410 35 3 HS
611804 130 2 részes Készlet! HS
611810 240 2 részes Készlet! HS
5066 82 5,5 1,1 HW

RENDKÍVÜL KEDVEZŐ ÁRON ELÉRHETŐ 
AuGusZTusBAN!




