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A Leitz EdgeExpert-programja egyre 
szélesebb körben terjedt el a minőségi 
élzárás iránt elkötelezett bútoripari 
felhasználók körében. Ezt mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az a tény, hogy számos 
faiparigép-gyártó ezzel a szerszámmal 
szereli fel élzáróját. Itt térül meg a Leitz 
kutatásba és fejlesztésbe befektetett 
energiája, mely csak a professzionális 
szerszámgyártók sajátossága.

A nullfuga, mint a minőségi élzárás 
bizonyítéka már évvel ezelőtt megjelent 
meg a piacon. Azonban a tökéletes felületi 
előkészítés feltétele is éppen olyan fontos 
a technológiai folyamatban, mint maga az 
élzárás. Ezt a tényt felismerve, a Leitz erő-
teljes szerszámfejlesztésbe kezdett, mely-
nek eredménye az EdgeExpert-program 
lett. Ez az innovatív élmegmunkáló prog-
ram a gyakorlatban is bizonyított, mind 
a minőség, mind a költséghatékonyság 
területén. A szerszámcsalád kiválóan 
használható a magasfényű lamináltnál, 

Az EdgeExpert bizonyított

dekornál, vagy különleges furnérozású 
alapanyagnál, mindegyik esetben tö-
kéletes élmegmunkálást tesz lehetővé. 
A speciális élszögű forgácsolóélek és a 
fogüreg-kialakítás teszi lehetővé a magas 
minőségű élelőkészítést. Legyen szó: lé-
zer, plazma, meleg levegő elvű nullfugás 
élzárási technológiáról, az EdgeExpert-
program mindhárom esetben kiváló 
eredményekkel rendelkezik. A megnövelt 
szerszámteljesítmény mellett csökken a 
forgácsolásra felhasznált energia, nő az 
éltartósság, csökken a szerszámcserék 
ideje, és nincs szükség utómegmunkálásra. 
Mindez együttesen költségmegtakarítást 
eredményez, minőségi kompromisz-
szum nélkül. A Diamaster WhisperCut 
EdgeExpert a csendes és könnyű cserél-
hető lapkás élmaró. A könnyűfém test és 
a speciális szögben álló lapkák csiszolt 
felületi minőséget biztosítanak, akár a 
kisebb teljesítményű élmaró motorok 
használatával is. 

A Diamaster EdgeExpert CNC ujjmaró 
kimagasló vágási minőséget garantál 
nagy előtolási mellett. Az éltartóssága 
akár 15-ször hosszabb is lehet, mint a 
hagyományos PCD gyémánt ujjmaróké.

A Diamaster PLUS EdgeExpert fix 
élkiképzése garantálja az ipari felhasz-
nálás nyújtotta előnyöket. Kiváló meg-
munkálási felület, többszöri élezhetőség 
és kimagaslóan hosszú élettartam. 
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A nagy sikerre való tekintettel 
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	Cserélje be már meglévő, akár használhatatlan 
gyémánt élmaróját is egy korszerű, gyémántélű, 
cserelapkás WhisperCut élmaróra.

	Régi szerszámát beszámítjuk  
az új szerszám árába.

Érdeklődjön az alábbi elérhetőségeinken.
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