SZERSZÁM

Élmarás felsőfokon
és gazdaságosan
A Leitz az idei évet is az ügyfelei számára
kedvező szerszámprogrammal indítja.
A szerszámgyártó a költséghatékony
és kiváló megmunkálási felületet adó
élmaróira csereakciót hirdetett meg.
A Leitz azon partnereik számára kedvező feltételekkel kínálja WhisperCut
és WhisperCut Plus élmaróit, akik elkötelezett hívei a minőségi élzárásnak.
WhisperCut élmaróik tökéletesen biztosítják a magas minőségű élelőkészítést,
emellett rendkívül költséghatékony
megoldást kínálnak az iparágban dolgozó
szakemberek számára. Néhány fontos érv
a minőségi élmarók használata mellett:
– A WhisperCut fő sajátossága, hogy
három szélességi méretben (30,5–65,2–85
mm) rendelhető, így akár egy szerszám
a 18–105 mm-es anyagvastagságokhoz
is alkalmazható. Az élmaró négyféle, 80,
100, 125 és 150 mm-es átmérőben rendel-

hető, ezért szinte minden élmegmunkáló
gépre felszerelhető. A szerszám tömege az
alumínium szerszámtest miatt csaknem
fele a hasonló paraméterekkel bíró acélhordozójú élmegmunkáló szerszámokhoz
képest, és a döntött, cserélhető lapkákkal
felszerelt élmaróval a forgácsolási zajszint
akár 5 dB(A)-lel kevesebb értéket mutat.
A kiváló megmunkálási felületet a döntött
forgácsolóél és a Leitz méltán népszerű
DFC forgácstér-kialakítása biztosítja,
melynek a forgácslevezetése 95%-os
hatékonyságú. A nagy kopásállóságú
szerszámlapkái szükség esetén 1–2
alkalommal élezhetők, mely így tovább
javítja a megmunkálás gazdaságosságát.
– A WhisperCut PLUS-szal a Leitz
tovább folytatja sikeres bútorszerszámprogramját. A cserélhető gyémántkések
akár tízszer is utánélezhetők. Ezzel együtt
a csekélyebb szerszámtömeg kíméletesen

hat a gépegységekre, egyenletes futása
révén a megmunkálási minőségre is,
pozitívan befolyásolja és nem mellékesen
kíméli a tengely csapágyazását. Összességében megállapítható, hogy a korszerű
élmaróval a termelési költségek 10%-os
csökkenése is elérhető. A WhisperCut Plus
másik nagy erőssége a tovább csökkentett
működési zajszint. A nagy kopásállóságú
szerszámot kifejezetten a nagy igénybevételekre fejlesztették ki, így alkalmasak
a magasfényű lapok marásához, továbbá
a nullfugás élzárás feltételeit is biztosítja.
Leitz Hungária Szerszám Kft.
2030 Érd, Kis-Duna u. 6.
Tel.: 23/521-900. www.leitz.hu
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Februári gyémánt
élmaró csereakció
n Cserélje be már meglévő, akár használhatatlan
gyémánt élmaróját is egy korszerű, gyémántélű,
cserelapkás WhisperCut élmaróra.
n Régi szerszámát beszámítjuk
az új szerszám árába.
Érdeklődjön az alábbi elérhetőségeinken.
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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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