gép–szerszám

Megnövelt teljesítmény és minőség
A Leitz továbbfejlesztette
Marathon bevonatos szerszámprogramját, így javult a
ProfilCut késeinek éltartóssága,
jelentősen csökkentve ezzel a
felhasználók üzemeltetési
költségeit úgy, hogy a megmunkálás felületi minősége
kiváló marad.
A kemény és kopásálló
Marathon bevonattal ellátott
ProfilCut Marathon kések
lényegesen nagyobb teljesítményre képesek, mint a bevonat nélküli, hagyományos HSS
kések. Mindezt alátámasztják
a Leitz K+F központjában
elvégzett mérések eredményei. A szabadalmaztatott
bevonatozási eljárás során a
szerszámélre felvitt néhány
mikron vastagságú bevonat
nemcsak az élkeménység
fokozásával nyújtja az élettartamot, hanem az élkopás
geometriáját is kedvezően

befolyásolja. Az eredmény:
kevesebb szerszámcsere,
megnövelt megmunkálási
folyóméter. A kiváló felületi
minőség megnövelt fenntartásával kevesebb utómunkára
van szükség, ami szintén javítja
a feldolgozás hatékonyságát és
teljesítményét.
A ProfilCut Marathon kések a
profilozás legkülönbözőbb területén használhatók. Alkalmasak
nyílászárók és bútoralkatrészek,
díszlécek gyártására, de szükség
esetén megmunkálhatók velük
műanyagok, szigetelőanyagok,
illetve színesfémek egyaránt.
A Leitz két alternatívát kínál
a Marathon bevonatú ProfiCut
késeiből. A Multi Coating (MC)
verziót a precíz profilozási
feladatokra fejlesztették ki,
melyek kis- és közepes méretű
vállalatok gyártási volumenébe kitűnően illeszthetők.
A Tungsten Diamond Coating

(TDC) ProfilCut kések pedig ideálisan használhatók
keményfa-megmunkálásra,
illetve egyéb, erősen koptató
hatású alapanyagok megmunkálására.
A laboratóriumi vizsgálatok
szerint mindkét Marathon
bevonattal ellátott kés esetén
megfigyelhető, hogy a bevonat nélküli szerszámokhoz
képest minteg y 25%-kal
csökkenthető az egy folyóméterre eső megmunkálási
költség. A szerszámél élet-

tartam-vizsgálata azonban
ennél is figyelemre méltóbb
eredményeket mutat. Már az
MC-bevonattal ellátott szerszámok is 40%-kal hosszabb
élettartammal rendelkeznek,
de a TDC-bevonatosak ennél
is jóval hosszabb ideig őrzik
éltartósságukat, cca. 150%kal tovább, mint a bevonat
nélküli társaik.
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és több mint 135 éve a faipariszerszám-gyártás élvonalában
5 db körfűrész vásárlása esetén
az Ön ajándéka a Leitz óra
A csomag ára után érdeklődjenek kollégáinknál!
Cikkszám
61378
61351
61449
58059
58311

Megnevezés
Körfűrészlap HW/300x3,2x30/Z72/FZ/TR
Körfűrészlap HW/250x3.2x30/Z60/FZ/TR
Elővágó körfűrészlap HW/125x20/Z12+12/FZ
Körfűrészlap HW/350x3.2x30/Z54/WZ
Körfűrészlap HW/300x3.2x30/Z96/WZ

A csomag szabadon összeállítható a megadott típusokból
Figyelem! Már a faipar.hu lapon is elérhetőek vagyunk, www.faipar.hu. Látogasson el hozzánk!
www.leitz.org
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