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SZERSZÁM

A Leitz MultiTool ablakgyártó szer-
számrendszere speciálisan a kis- és 
középüzemek igényeire lett kifejlesztve. 
Moduláris felépítési rendszere lehetővé 
teszi a gyors átállást a különböző pro-
filok között, de emellett kevés elemből 
álló variálhatósága igen magas fokú 
flexibilitást tesz lehetővé.

Az egyre jobb hőszigetelő tulajdon-
sággal bíró nyílászáró gyártására ma 
már nem csak a nagyüzemi termelésben 
van lehetőség. Fa nyílászáró esetén a 
belépő kategóriát a 78 mm-es szerkezet 
jelenti. Ebben már lehetőség van akár 40 
mm vastag, háromrétegű üveg beépíté-
sére is. Azonban a MultiTool moduláris 
rendszere lehetőséget nyújt a modern, 
90 mm-es szerkezetű ablakkialakításra, 
melyben az üvegezés elérheti az 52 mm-t. 
További bővítési lehetőség, hogy a szer-
számrendszer pár kiegészítővel alkalmas 

Ablakgyártó szerszám 
kisvállalkozásoknak

akár alu.-fa nyílászárók gyártására is. A 
kisvállalkozások számára éppen ezért 
nyújt költséghatékony megoldást.

A szerszámrendszer nagy rugalmassá-
ga révén bármilyen kisvállalkozás gyártási 
rendszerébe beilleszthető, és nem igényel 
magas beruházási költséget. A MultiTool 
szerszám olyan Leitz által kifejlesztett mű-
szaki megoldásokat foglal magába, mellyel 
magas minőségű nyílászárók gyárthatók. 
Ilyen például a RipTec-technológia és a 
ProfilCut késrögzítés is.

A RipTec kések kiszakadásmentes 
megmunkálást biztosítanak a sarokkö-
tések kialakításakor, mely nemcsak az 
esztétikumra van jó hatással, hanem a 
kötés szilárdságát is jelentősen javítja. 
Ezzel együtt a szerszámok élettartama 
is 20–30%-kal nagyobb, mint a hagyo-
mányos egyenes élképzésű lapkáké. 
A ProfilCut rögzítési módú szerszám 

előnyei abban is megmutatkoznak, hogy 
a MultiTool-ba beépített lapka többféle 
profilozás elvégzésére is alkalmas, a 
korábbi több lapkás profilkialakítással 
ellentétben. A szerszám további előnye, 
hogy a Marathon bevonatos lapkákkal 
akár 10 000 folyóméter alapanyag is 
megmunkálható. Emellett az egy szer-
számos késcsere jelentősen csökkenti 
az állásidőt.
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Már több mint 135 éve a faipariszerszám-gyártás élvonalában

Multitools ablakgyártó szerszám asztalosok és kisüzemek részére.

„78–90 mm-es kivitel fa és alu.-fa ablak gyártáshoz  Flexibilis rendszer  Kedvező ár  Korszerű és időtálló profil  Alapgarnitúra tovább 
építhető akár íves megoldásokhoz is  Üvegvastagság lehetőség 40–52 mm-ig  Csapozás Riffel technológiával, kiszakadásmentes 
stabil kötés  Választható vízvető sín és sín nélküli kivitel is

Alapgarnitúra Cikkszám

IV78 faablak 47673

17 részes szerszámgarnitúra kompletten kozgyűrűkkel, magasság- és ármérő 
beállításához további gyűrűkkel  Redukálóhüvely 30/40 furathoz  6 db profilkés

Kiegészítők Cikkszám

IV90 faablak-kiegészítő  2 részes szerszámgarnitúra 47674

Tok konter alul  1 db szerszám 47675

Másod gumitömítés  2 db nútkésszett. Íves ablak 47676

IV78 fa/alu. ablak szárnytömítéssel  3 részes szerszámgarnitúra  6 db profilkés 47678

IV78 fa/alu. ablak toktömítéssel (kiegészítés a 47678 cikkszámú  
szerszámgarnitúrához)  1 db szerszám  4 db profilkés

47679

ÉV VÉGI MULTITOOLS SZERSZÁM AKCIÓ!


