
Diamaster 
WhisperCut & 
WhisperCut PLUS
De lichte en stille strijkmessenkop 
met de PLUS van efficiëntie

Bij het formatteren van plaatmaterialen 
worden normaal gesproken
gereedschappen gebruikt, die op 
basis van hun bouwkundige ontwerp 
veel geluid maken en zwaar zijn. Het 
gevolg zijn zwaardere belastingen 
voor mens en machine.

Door het geringe gewicht van de Dia-
master WhisperCut strijkmessenkop 
wordt de geluidsbelasting beduidend 
gereduceerd en de kwaliteit van de 
werkplek verbeterd. De naslijpbaarheid 
van het systeem met uitwisselbare 
sneden garandeert daarbij een hoge 
kostenefficiëntie. Optioneel kunnen
gebruikers de snede snel en eenvoudig 
ter plaatse uitwisselen.

UW VOORDELEN

 ■ Licht en stil
 ■ Hoge kostenefficiëntie
 ■ Gereduceerde omsteltijden

IN ÉÉN OOGOPSLAG

 ■ Body van lichtmetaal
 ■ Excellente spanenopvang door 

DFC®-Technologie
 ■ Naar keuze snedenuitwisseling 

ter plaatse of uitgevoerd door 
Leitz Service

 ■ WhisperCut tot   
3-maal naslijpbaar

 ■ WhisperCut PLUS   
tot 10-maal naslijpbaar

 ■ Voor alle gangbare machines
 ■ Diamant opgelegd

Met het Diamaster WhisperCut-gereedschapssysteem kunnen de snijkanten worden 

gerepareerd door Leitz Service of ter plaatse door de gebruiker worden vervangen.



www.leitz.org

10-keer-5 dB(A)
NASLIJPBAAR DOOR
PLUS-VARIANT

MINDER GELUID DOOR
GEOPTIMLISEERDE
LICHAAMSVORM EN
GEWICHTSHALVERING

95 %
SPANENOPVANG MET 
DFC®-TECHNOLOGIE

KWALITEIT

Voor perfecte resultaten
aan de rand

 ■ Schone werkstukoppervlakten door 
storingsvrije spanenafvoer en   
excellente spanenopvang met  
DFC®-Technologie

 ■ Perfecte kwaliteit zelfs bij veeleisende 
plaatmaterialen

DUURZAAMHEID

Licht, stil en herbruikbaar

 ■ Duidelijk geluidsreductie tot 5 dB(A) 
door geoptimaliseerde vorm van de 
body en gewichtshalvering

 ■ Gereduceerde belasting van de as 
en machine door body van lichtmetaal

 ■ Milieubesparend door   
herbruikbare body

EFFICIËNTIE & PRODUCTIVITEIT

De kosten worden   
merkbaar verlaagd

 ■ Minder gereedschapskosten door 
herbruikbare body

 ■ Lagere kosten per meter door  
naslijpbare sneden

Bij snedenuitwisseling ter plaatse:

 ■ Geen servicetijden en geen  
wisselgereedschap nodig

 ■ Kortere insteltijden door constante 
diameter 

 ■ Alleen versleten snijdelen hoeven 
gewisseld te worden

Uw voordelen door …
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Diamaster 
WhisperCut:  
licht, stil en
efficiënt!


