
De compactverspaners van Leitz garanderen meter voor meter hoge kostenefficiëntie,    

in het bijzonder bij de bewerking van meubeldelen met dunne kanten.

Compactverspaner
De kostenefficiënte verspaningsoplossing  
in betrouwbare kwaliteit

Kosten en kwaliteit zijn factoren die
in de meubel- en platenproductie
een bijzonder belangrijke plek
innemen. Producenten zijn er op
gericht tijd en geld te besparen,
maar moeten gelijktijdig de
verwachtingen van de klanten op
het gebied van bewerkingskwaliteit
vervullen.

De compactverspaner van Leitz
draagt juist bij aan deze uitdagingen.
Aanschaf- en servicekosten kunnen
drastisch gereduceerd worden – en
dat onder inperking van de duurzaam-
heid en bewerkingskwaliteit. Zo is ook
bij plaatmaterialen met hoog recycling-
aandeel, losse middenlaag en veel mi-
nerale bestanddelen een economische 
bewerking mogelijk.

UW VOORDELEN

 ■ Lage aanschaf- en servicekosen
 ■ Langere standtijd
 ■ Speciaal voor platen met  

hoog recyclingaandeel, losse 
middenlaag en veel minerale 
bestanddelen

IN ÉÉN OOGOPSLAG

 ■ 10-maal naslijpbaar
 ■ Twee verschillende tandvormen
 ■ Geschikt voor alle gangbare 

plaatmaterialen
 ■ Naar keuzen voor snelspan- 

systeem of -bussen
 ■ Uit voorraad leverbaar
 ■ Diamant opgelegd



www.leitz.org
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VERSCHILLENDE
TANDVORMEN VOOR
VEELVOUDIGE
INZETMOGELIJKHEDEN

10-maal
NASLIJPBAAR

+20 %
ECONOMISCH BIJ
PLATEN MET HOOG
AANDEEL RECYCLING,
LOSSE MIDDENLAAG,
VEEL MINERALE
BESTANDDELEN
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PRODUCTIVITEIT

Hoge prestatie bij lage kosten 

 ■ Lange standtijd in de meest  
uiteenlopende plaatmaterialen door 
robuuste constructie

 ■ Optimaal op de productie  
afgestemde verspaanprestatie door 
omvangrijk productprogramma

 ■ Lange levensduur voor 10-voudige 
naslijpbaarheid

FLEXIBILITEIT

Veelvoudige inzetmoglijkheden
op alle doorloopinrichtingen

 ■ Keuze tussen    
tandvorm dalend voor uitbreukvrije 
oppervlakken met losse middenlaag of 
tandvorm stijgend ter vermijding 
van reststukken bij geringe  
overstand

 ■ Bruikbaar voor alle gangbare  
aansluitingen door in de body  
ingebouwde opname

EFFICIËNTIE

Prijsgunstige compactverspaner
met lage vervolgkosten

 ■ Lage aanschafkosten door  
kostenefficiënt design

 ■ Eenvoudige en kostengunstige 
reparatie door geoptimaliseerde 
tandgeometrie

 ■ Economische bewerking van platen 
met een hoog recyclingaandeel, 
losse middenlaag en veel minerale 
bestanddelen

Compactverspaner:
Meter voor meter
betrouwbaar en
hoge prestaties!

Uw voordelen door …


