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A Leitz újgenerációs ProfilCut Q prémium 
profilozó szerszáma nyújtja a legmagasabb 
vágási sebességet és az ehhez társuló 
prémium felületi minőséget. Míg a 
hagyományos rendszerek élsebessége 
maximum 80‒90 méter másodpercenként, 
addig az újgenerációs ProfilCut Q 
szerszám akár 120 m/sec élsebességgel 
is dolgozhat. A szerszám használatával 
nő a termelékenység és csökken az egy 
munkadarab megmunkálására fordított idő. 
A Leitz ezekkel az előnyökkel együtt nemcsak 
a megmunkálási paraméterek növelésére 
fektetett hangsúlyt, a szerszámcserére 
szánt idő csökkentését is célul tűzte ki. 
Ennek eredményeként született meg 
a ProfilCut Q Premium új késrögzítési 
technológiája. Már nincs szükség az 
egymásra fűzött tárcsák szétszedésére, 

Prémium profilmarás

hogy hozzáférjünk valamennyi lapkákat. A 
ProfilCut Q Premium-nál a kések  könnyen 
hozzáférhetők, egyszerűen cserélhetők.
Mivel a megnövelt élsebesség magasabb 
igénybevételnek teszi ki lapkákat, ezért 
azok biztos rögzítése az egyik legfontosabb 
feladat. A ProfilCut Q-nál az élkörfutás 
pontossága érdekében a lapkák mind 
tengely-, mind sugárirányban nagyobb 
precizitású rögzítést kívánnak meg. A 
hornyos és stiftes megoldás kiválóan 
vizsgázott a gyakorlatban is. Lapkacserétől 
függetlenül a szerszám-élkörfutás 
mindig ugyanaz, mint új korában. 
A ProfilCut Q szerszámrendszer 
univerzálisan alkalmazható a faipar 
számos területén, így alkalmasak 
nyílászáró, bútor, vagy akár padló 
megmunkálására egyaránt. 

A Leitz tapasztalata szerint az idei évben kiemelt fontossággal fog bírni a nyílászáró-gyártási 
iparág. Éppen ezért az év elején már felhívja a felhasználók figyelmét a tavaly debütáló és 
egyben kiváló felhasználó visszajelzéseket kapott szerszámára, a ProfilCut Q-ra. 

Leitz Hungária Szerszám Kft.
2030 Érd, Kis-Duna u. 6.

Tel.: 23/521-900. 
www.leitz.hu 

Több mint 140 éve a faipariszerszám-gyártás élvonalában

Multitool ablakgyártó szerszám asztali marókra, asztalosok és kisüzemek részére.

„78–90 mm-es kivitel fa- és alu.-fa ablak gyártáshoz  Flexibilis rendszer  Rendkívül 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 közgyűrűkkel, 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

MULTITOOL ABLAKGYÁRTÓ SZERSZÁM AKCIÓ!
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