SZERSZÁM

Átfogó faépítészeti szerszám
program
A Leitz katalógusában több mint 100
oldalon mutatja be a teljes faépítészeti
szerszám szortimentjét, mely így az
iparág legkomplexebb programja.
Ezek közül is kiemelkedik a kiváló
felületi minőséget biztosító HeliCut
szerszámcsalád.

A HeliCut marófej nagy keresztmetszetek megmunkálásakor is a bútorgyártásnál elvárt felületi minőséget
garantálja. Legyen szó kereszt- vagy
hosszirányú marásról, a felületi minőség minden esetben kifogástalan. Nincs
szükség utómunkákra, a felület tökéletes
esztétikai megjelenésű. A HeliCut további
előnye a gazdaságosságában rejlik. A négy
vágóéllel rendelkező lapkák könnyedén
átfordíthatók, minden esetben a megfelelő
pozícióban egyszerűen rögzíthetők. A lapkák helyzete és a forgácsárok kiképzése
lehetővé teszi a kis ellenállású forgácsolást, így azok nemcsak könnyedén vágják
át a fa rostjait, hanem kiszakadásmentes
marási felületet is adnak.
Másik új termék is szerepel a faépítészeti katalógusban: a Leitz HeliCut
lapkákkal szerelte fel nagyoló ujjmaróját.
A speciális szerszámmal a korszerű,

CNC-vezérlésű készházgyártó gépeken
vagy egyéb ácsipari CNC-berendezésen
prémium minőségű felületi minőség
biztosítható. A lapkák elforgatásával
négyszeresére nő a szerszám élettartama, mely így jelentősen csökkenti az
üzemeltetési költségeket.
A hat fejezetre osztott katalógusban
mindenki megtalálhatja a számára
legideálisabb szerszámot. Az egyes
fejezetek végén példák találhatók az
ügyfélspecifikus szerszámmegoldásokra. Itt átfogó tájékoztatás kapunk az
alkalmazott gépekhez és alapanyagokhoz
legjobban illeszthető szerszámokról.
Leitz Hungária Szerszám Kft.
2030 Érd, Kis-Duna u. 6.
Tel.: 23/521-900.
www.leitz.hu

Már több mint 135 éve a faipariszerszám-gyártás élvonalában
A nagy érdeklődés miatt meghosszabbított AKCIÓ!
Cserelapkás gyémánt élmaró
élmegmunkáló gépekhez
n WM 230 2 01 Gyémánt cserelapkás élmaró Diamaster
PRO IDNR:75627 125×43×30 DKN Z=3/3 (jobbos, balos)
n WM 230 2 01 Gyémánt cserelapkás élmaró Diamaster
PRO IDNR:90885 100×43×30 DKN Z=3/3 (balos)
n WM 230 2 01 Gyémánt cserelapkás élmaró Diamaster
PRO IDNR:90886 100×43×30 DKN Z=3/3 (jobbos)
Akciós árainkról érdeklődjön az elérhetőségeink egyikén!
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Figyelem! Már a faipar.hu lapon is elérhetőek vagyunk,
www.faipar.hu. Látogasson el hozzánk! www.leitz.org
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