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Előkészületek a javából
A Leitz nagy tervekkel készül a világ vezető faipari szakvásárára. A szerszámgyártó
cég egy sor újdonságot mutat be, mellyel
fokozható a vállalkozások hatékonysága
és rendszerszemléletű megoldásaik a
fejlődés irányát mutatják be.
A Leitz két kiállítási területen is fogadja az érdeklődőket. A 12. csarnokban
a tömörfa-megmunkáló szerszámoké,
míg a 26. csarnokban a bútorgyártó
szerszámoké lesz a főszerep. A kiállításon fő céljuk, hogy az ügyfél elvárásai, a
gépgyártó igényei és a szerszámgyártó
kínálata olyan egységet alkosson,
mely előremutató megoldást kínáljon
mindhárom piaci szereplő számára.
Minderre a hannoveri kiállítás ideális
terepet nyújt, hogy a partneri kapcsolatok gyümölcsöző irányba haladjanak.
A kiállításon a Leitz a fő hangsúlyt
az automatizálásra helyezi. Mindkét

standon a látogatók megismerhetik a chip-es szerszámok nyújtotta előnyöket. A
rendszer lehetővé teszi, hogy
az adott szerszám paraméterei a CNC-gépek számára
beolvashatók legyenek, így
nincs szükség arra, hogy
az adott szerszám csak az
előre megadott és állandó
pozícióba kerüljön a szerszámtárban. Legújabb fejlesztésük a
„eApps4Production” is a kiállításon
debütál. Ez egy olyan alkalmazást jelent,
melynek segítségével kiegyensúlyozottabbá és megbízhatóbbá tehetők a
kritikus gyártási folyamatok.
További érdekességet jelentenek a
kiállításon az olyan hybrid szerszámok,
melyek fejlesztésében a magasabb megmunkálási minőség és a teljesítmény

egyaránt fontos tényező. Ilyen például a
HeliCut 11 ujjmaró, melynek cserélhető
lapkái a tömörfa-megmunkálás területén
nyújtanak kimagasló eredményeket.
De ezzel együtt megemlíthető az új
körfűrészprogram vagy a ProfilCut szerszámok továbbfejlesztett változata is.
Leitz Hungária Szerszám Kft.
2030 Érd, Kis-Duna u. 6.
Tel.: 23/521-900.
www.leitz.hu

Közel 140 éve a faipariszerszám-gyártás élvonalában

MEGHÍVÓ!
Május 11–15. között várjuk minden
kedves partnerünket Hannoverbe
a Ligna 2015 nemzetközi kiállításra,
ahol megismerkedhetnek a legújabb
tömörfa-megmunkálási és bútorgyártási
szerszám trendekkel!
n tömörfa-megmunkálás: 12. csarnok, B70 stand
n bútorgyártás: 26. csarnok, D30 stand

Magyar kollégáink a vásár ideje alatt
várják Önöket!
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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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