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GÉP–SZERSZÁM

A Leitz felismerte, hogy szüksé-
ge van az iparágnak egy olyan 
kompakt CNC szerszámkész-
letre, mely rendelkezik azzal a 
tudással, ami a megmunkálásra 
érzékeny lemezek tökéletes 
felületi minőségét garantálja.

A kit négy részből áll. 
Tartalmaz egy ThermoGrip 
Diamaster PLUS kétélű gyé-
mántmarót, egy ThermoGrip 
finish spirál ujjmarót, továbbá 
egy 3 mm-es és egy 5 mm-es 
keményfém fúrót. 

Szerszám kit-érzékeny lapokhoz
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Figyelem! Már a faipar.hu lapon is elérhetőek vagyunk, www.faipar.hu. Látogasson el hozzánk! www.leitz.org

Felsőmaró akció!
Gyémánt felsőmaró AKCIÓ – kiváló ár–érték arány
n Diamaster PRO felsőmaró – a mindennapok megoldása
 Formatizáláshoz és nútmaráshoz, kis- és közepes szériák gyártásához
 Alkalmazható bevonatos és natúr lapanyagok (forgácslap, MDF stb.) megmunkálásához
 3–5-ször utánélezhető polírozott felületű gyémántélek, Z=1+1, HW befúróéllel
 A spirális élelrendezésnek köszönhetően könnyebb a forgácslefutás, kisebb a forgácsoló- 

erő, emiatt nagyobb előtolás alkalmazható, szebb a megmunkált élfelület.
 Azonnal raktárról szállítható.
 WO 140-2-50
 IDNR: 91265, D=12, GL=70, NL=22, S=12×40, Z=1+1 DP jobbos

Érdeklődjön AKCIÓS áráról az alábbi telefonszámainkon.

A Diamaster PLUS kétélű 
gyémántmaró kiválóan alkal-
mas szabási műveletekre, vagy 
akár nútolásra. Használható 
tömörfához és furnérozott ter-
mékekhez, festett vagy fóliázott 
MDF megmunkálásához, és 
nem utolsósorban HPL leme-
zek és laminált laptermékek 
marásához. 

A spirál finish DHC maró 
előnyei a száliránnyal rendel-
kező laptermékeknél és a nagy 
keménységű felületi réteggel 

ellátott lemezeknél, vagy akár 
alumínium alkatrészek ma-
rásánál mutatkoznak meg. A 
szerszám spirálisan kialakított 
élei finoman munkálják meg 
a felületet, így nincs szükség 
további utómunkára a felü-
letkezelés, illetve az élzárás 
előkészítéséhez.

A nagy kopásállóságú, 
teljes keresztmetszetben ke-
ményfémből készült fúrók a 
legnehezebb kihívásoknak is 
megfelelnek: élüket hosszan 
tartják, és nem szakítják ki a 
munkadarab felületét. Ezek 
szintén a nagy felületi kemény-

Megnevezés Méretek
Katalógus- 
szám

Diamaster PLUS PCD maró D14 x NL16 x GL70, Z2 091157

Spirál finish maró DHC D12 x NL26 x GL83 944006

Keményfém fúró D3 x NL16 x GL46, Z2 034415

Keményfém fúró D5 x NL26 x GL62 034425

séggel bíró lapok fúrására 
lettek kifejlesztve.

A hordozható kofferben 
lévő szerszámok használatra 
készek, azonnal a CNC-gépekre 
helyezhetők. A felhasználást 
megkönnyítendő, a készletben 
egy megmunkálási ajánlat is 
található, amely hozzásegít a 
legmagasabb minőségű kész-
termék gyártásához.
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