
HeliCut-Systeem
Het multi-talent voor de flexibele bewering  
van hout en kunststof 

Bij veel soorten bewerkingen in 
hout en kunststof spelen naast de 
kwaliteit vaak ook de bewerkings-
richting en een grote spaanafname 
een belangrijke rol. Gebruikelijke 
gereedschappen voorzien wel in een 
basisbehoefte, maar zijn echter niet
gebruiksvriendelijk en vervullen  
zelden de gewenste bewerkings- 
resultaten.

Het universeel inzetbare HeliCut-systeem 
is de perfecte gereedschapsoplossing 
voor de meest uiteenlopende materialen. 
Daarmee worden duidelijke voordelen 
behaald op het gebied van kwaliteit,  
efficiëntie en duurzaamheid.

UW VOORDELEN
 
■	 	Uitbreukvrije    

bewerkingsresultaten
■	 	Eenvoudige en snelle
 snedenwissel
■	 	Lange levenduur

IN ÉÉN OOGOPSLAG
 
■	 	Individueel gereedschapsontwerp
■	 Drie verschillende sneden   
 kwaliteiten
■	 Diameter 30-450 mm
■	 Voor tafelfreesmachines, doorloop- 
 inrichtingen, CNC-bewerkings-  
 centra en afkortinrichtingen
■	 Voor de bewerking van massief   
 hout, houtmaterialen, kunststoffen  
 en schuimen
■	 Standaard: uit voorraad leverbaar,
 Maatwerk: op korte termijn   
 leverbaar
■	 Snijstoffen HW en TDC

Het HeliCut-systeem maakt indruk met zijn scheurvrije bewerkingsresultaten  

in verschillende materialen en bewerkingsprocessen.
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DUURZAAMHEID

Lange levensduur en stil

■	 Viervoudige standtijd door gebruik
 van omkeerbare hardmetaal messen
■	 Duidelijk geluidsreductie door ronde
 body
■	 Machine vriendelijk door aluminium
 body met hoge balanceer
 nauwkeurigheid

EFFECIËNTIE

Minder nabewerking, hoogste
bedieningsgemak

■	 	Geen nabewerking nodig door extra
 scherpe snijkanten
■	 	Snelle en eenvoudige messenwissel 

door gestandaardiseerde messen-
bevestiging zonder drukstukken

KWALITEIT & FLEXIBILITEIT

Perfecte kanten en oppervlakten   
in verschillende materialen

■	 	Uitbreukvrije snijresultaten in
 gelijk- en tegenloop door
 geoptimaliseerde snijhoeken
■	 	Optimale resultaten in alle   

materialen door aanpassing van   
de snijstof

HeliCut-systeem:
universeel inzetbaar,
perfect in resultaten!

Uw voordelen door …

-95 %
MINDER UITBREUK
TEN OPZICHTE VAN
STANDAARD
OMKEERMESSEN

-10 dB(A) 
IN VERGELIJKING
TOT ÉÉNDELIGE
OMKEERMESSEN

4-voudig
OMKEERBARE MESSEN


