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Kétlépcsős finis egy lépésben

Igazán fényes, tükörsima élek
A Leitz fejlesztőmérnökei megoldották azt a régi problémát,
hogy az élzáró citlingelésekor
az élanyag gyakran kifehéredik, különösen a vastagabb,
sötét élzárók használatakor. A
Leitz Duo-Multiprofil kétkéses
citling megfelel a legmagasabb
minőségi elvárásoknak. A két
elemből álló citling között
megoszlik a feladat. Az első
penge finoman barázdált felületével könnyedén eltávolítja az
élanyag felesleges részét, míg a
második penge finomforgácsot
leválasztva, tökéletesen sima
felületet biztosít. Az eredmény
egy polírozott felületi minőség, és ezzel együtt a kettős
fázisú megmunkálás során
nem jelentkezik az élanyag
gyakran tapasztalt kifehéredése, még az érzékeny élzárók
használatánál sem.

A Leitz Duo-Multiprofil
citling egyaránt használható
PP, PMMA és ABS anyagú
élzárókhoz. Legyen az homogén
felületű, erezetes, vagy akár
magasfényű. A megmunkált
felület tükörfényes, színe nem
opálos, és nem utolsósorban
barázdamentes.
A citlingegység beállítása
nem okoz problémát még akkor sem, ha kis szériában kell
élzárni, különböző vastagságú
élanyagokat használva. Az
átállás egyszerű, a háromféle rádiusszal rendelkező
pengék eltolásával késcsere
nélkül, gyorsan az élzáró
vastagságához igazítható a
Duo-Multiprofil citling.
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és több mint 135 éve a faipariszerszám-gyártás élvonalában
Felsőmaró akció!
Gyémánt felsőmaró AKCIÓ – kiváló ár-érték arány
n Diamaster PRO felsőmaró – a mindennapok megoldása
Formatizáláshoz és nútmaráshoz, kis- és közepes szériák gyártásához
Alkalmazható bevonatos és natúr lapanyagok (forgácslap, MDF stb.) megmunkálásához
3–5-ször utánélezhető polírozott felületű gyémántélek, Z=1+1, HW befúróéllel
A spirális élelrendezésnek köszönhetően könnyebb a forgácslefutás, kisebb a forgácsolóerő, emiatt nagyobb előtolás alkalmazható, szebb a megmunkált élfelület.
Azonnal raktárról szállítható.
WO 140-2-50
IDNR: 91265, D=12, GL=70, NL=22, S=12×40, Z=1+1 DP jobbos

Érdeklődjön AKCIÓS áráról az alábbi telefonszámainkon.
Figyelem! Már a faipar.hu lapon is elérhetőek vagyunk, www.faipar.hu. Látogasson el hozzánk! www.leitz.org
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