
Diamaster EdgeExpert
Specialisten voor de kantenbewerking, 
in het bijzonder bij veeleisende decors 

Het aandeel moeilijk te bewerken
werkstukoppervlakken in de meubel-
en interieurbouw neemt gestaag toe. 
Om daarbij de hoge kwaliteitseisen 
aan de kanten en smalle vlakken te 
vervullen, zijn nieuwe gereedschap-
concepten vereist.

Het Diamaster EdgeExpert programma 
is overtuigend door uitbreukvrije kanten 
en gladde middenlagen, zelfs bij de 
bewerking van dunne papierdecors,  
fineren of folie- en hoogglanstoplagen. 
De ideaal afgestemde snedengeometrie 
zorgt daarbij voor een ideale verhouding 
tussen kwaliteit en kosten.

UW VOORDELEN

 ■ Perfecte kantenkwaliteit
 ■ Uitbreukvrije middenlagen
 ■ Hoge kostenefficiëntie

IN ÉÉN OOGOPSLAG

 ■ Bijzonder geschikt voor de  
nulvoegtechnologie

 ■ Beschikbaar als gereedschap 
met asgat of kolfgereedschap/
bovenfrees

 ■ Sneden naar keuze opgelegd  
of uitwisselbaar

 ■ Uitvoering met aluminium body 
verkrijgbaar

 ■ PLUS-Variant 10-maal   
naslijpbaar

 ■ Individuele uitvoeringen en  
klantspecifieke oplossingen 
mogelijk

 ■ Diamant opgelegd



www.leitz.org

Leitz EdgeExpert: optimaal op elkaar afgestemde ashoeken
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FLEXBILITEIT & DUURZAAMHEID

Veeleisend en milieuvriendelijk

 ■ Inzetbaar in de meest verschillende 
materialen en toplagen

 ■ Gewichtsreductie en duidelijke  
geluidsreductie tot 5 dB(A) door 
WhisperCut-uitvoering met  
aluminium body

 ■ Naslijpbare alsmede uitwisselbare 
messen door WhisperCut-messenkop 
variant

EFFICIËNTIE & PRODUCTIVITEIT

De kostenefficiënte oplossing

 ■ Veelvoudige standtijd ook bij  
veeleisende decors door  
gereduceerde snijdruk

 ■ Best mogelijke verhouding van  
kwaliteit en kosten door afgestemde 
schering van de sneden

 ■ 10-maal naslijpbaar door  
PLUS-Variant

 ■ Kosten- en tijdsefficiënt naslijpen 
door geoptimaliseerd   
snedegeometrie

 ■ Minder afstomping aan de sneden 
door geoptimaliseerde   
spanentransport

KWALITEIT

Specialist voor gevoelige decors

 ■  Uitstekende freeskwaliteit aan  
smalle vlakken en kanten door 
geoptimaliseerde snedegeometrie

 ■   Bijzonder geschikt voor nulvoeg 
kantentechnieken met laser, plasma 
of hete lucht

 ■ Schone werkstukoppervlakken door 
geoptimaliseerde spanentransport 
met DFC®-Technologie

Diamaster 
EdgeExpert:
uitstekende
freeskwaliteit en
kostenefficiëntie!

Uw voordelen door …

-100 %
UITBREUK KANTEN
EN SMALLE VLAKKEN

-50 %
AANSCHAF- EN
ONDERHOUDSKOSTEN
IN VERGELIJKING MET
GEREEDSCHAPPEN   
70° SCHERING

+30 %
LANGERE STANDTIJD
BIJ DELICATE DECOREN 
IN VERGELIJKING MET
CONVENTIONELE
OPLOSSINGEN

EdgeExpert
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