
DFC®-afzuigkappen
De specialisten voor efficiënte spanenopvang

Degene die afzuigkappen bij de
houtbewerking als irrelevant be-
schouwt, zal zich enorm vergissen. 
Deze bouwdelen hebben een enorme 
invloed op kwaliteit rendement en 
veiligheid. Daarbij is het belangrijk 
dat gereedschap en afzuigkap op 
elkaar zijn afgestemd.

Leitz DFC®-afzuigkappen worden
individueel geconstrueerd en aan de
benodigde eisen exact aangepast. 
Daarbij worden alle bewerkings- 
mogelijkheden zoals profielvarianten of 
verschillende materiaaldiktes meege-
nomen. Het resultaat is een omvangrijke 
kostenbesparing door de reductie van 
vervuiling van de machine alsook  
stofvrije werkstukken.

UW VOORDELEN

 ■ Minimale reiniging nodig
 ■ Geen stof op het werkstuk
 ■ Hogere standtijden van het 

gereedschap
 ■ Eenvoudig bedieningsgemak
 ■ Minder geluid en energieverbruik

IN ÉÉN OOGOPSLAG

 ■ Individueel aangepaste   
afzuigkappen

 ■ Snelle montage ter plekke
 ■ Dust Flow Control-Technologie 

(DFC®)
 ■ Eenvoudig wisselen van slijtende 

onderdelen
 ■ Voor nagenoeg alle branches en 

bewerkingsopgaven

Individueel aangepaste afzuigkappen: voor elke toepassing de juiste oplossing.



www.leitz.org

-5 dB(A)
MINDER GELUID DOOR
GELUIDSREDUCERENDE 
UITVOERING VAN DE  
DFC®-AFZUIGKAPPEN

SPANENOPVANG

Tot 98 %

PRODUCTIVITEIT & KWALITEIT

Gecontroleerde spaanafvoer en
geoptimaliseerde bewerkingskwaliteit

 ■ Schone werkstukken door   
individueel aangepaste afzuigkappen

 ■ Minder stilstandtijden door reductie 
van de reiniging

 ■ Hoge levensduur bij sterk slijtende  
materialen door uitwisselbare  
pantser elementen

EFFICIËNTIE

Aanzienlijke kosten- en tijdwinst

 ■ Minimale reiniging van de machine 
nodig door efficiënte opvang van de 
spanen

 ■ Minder slijtage van de machine, 
lagere onderhouds-, wissel- en 
energiekosten door DFC®-Techniek

 ■ Duidelijke besparing van tijd door 
eenvoudige handeling bij gereed-
schapswissel of uitwisselen van 
slijtende delen

 ■ Korte montagetijden door productie 
op maat in de voorbereiding

DUURZAAMHEID

Een pluspunt voor gebruikers   
en het milieu

 ■ Hogere standtijden van het   
gereedschap door het vermijden  
van dubbele verspaning van de 
spanen door speciale   
stroombegeleiding en vorm   
van de afzuigkap 

 ■ Minder energieverbruik door  
reductie van de benodigde  
luchtsnelheid

 ■ Minder geluid door geluids- 
gereduceerde uitvoering van   
de afzuigkappen

Uw voordelen door …
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DFC®-
afzuigkappen: 
schone machines,
perfecte
werkstukken!

-40 %
SNELLERE
MONTAGE DOOR
NAUWKEURIGE
PLANNING IN DE
VOORBEREIDING


