
Hydro-Duo 
opspanelement 
met fijnverstelling
Zeer nauwkeurige profielinstelling  
in een handomdraai 

Bij de bewerking van vloerdelen is 
de profielinstelling van de tweedelige
gereedschapsets meestal zeer
arbeidsintensief. De op de markt
verkrijgbare opspansystemen schie-
ten meestal tekort op het gebied van
nauwkeurigheid of bedieningsgemak.

Het Leitz Hydro-Duo opspanelement 
met fijnverstelling onderscheidt zich 
door de zeer nauwkeurige, traploze 
fijnverstelling en zijn eenvoudige 
bediening. Door het zeer precieze fijn 
schroefdraad worden de opspanbussen 
zonder verlies van nauwkeurigheid 
exact afgesteld. De omsteltijden  
worden daardoor aanzienlijk  
gereduceerd.

UW VOORDELEN

 ■ Tijdbesparend, precies   
instellen van de machine

 ■ Perfecte bewerkingsresultaten
 ■ Langere standtijden

IN ÉÉN OOGOPSLAG

 ■ Zeer nauwkeurige fijn   
schroefdraadverstelling in  
0,01 mm-stappen

 ■ Instelling zichtbaar, hoorbaar  
en voelbaar

 ■ Verstelbereik 0-10 mm
 ■ Gesloten hydraulisch systeem 
 ■ Onderhoudsvrij   

opspanmechanisme
 ■ Uit voorraad leverbaar



www.leitz.org

2000-keer
OPSPANNEN EN
VERSTELLEN ZONDER
ONDERHOUD EN VERLIES
VAN NAUWKEURIGHEID

120 sec.
VOOR EEN PRECIEZE
PROFIELINSTELLING OP
DE MACHINE

LANGERE STANDTIJD
TEN OPZICHTE VAN
STANDAARD   
OPSPANNING ZONDER
HYDRO-TECHNIEK

+30 %
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KWALITEIT

Lopende meter voor lopende meter
perfecte verwerkingskwaliteit

 ■ Beste kantenkwaliteit door  
gelijkblijvende hoge nauwkeurigheid 
en balanskwaliteit

 ■ Betrouwbare profielnauwkeurigheid 
door precieze fijninstelling

DUURZAAMHEID

Duurzaam en
hulpbronnenbesparend

 ■ Spaart de machine door optimale 
balanceerkwaliteit

 ■ Lange levensduur, onderhoudsvrij 
en gesloten hydraulisch  
opspansysteem

 ■ Opspansysteem meervoudig te  
gebruiken, ook nadat de gereed-
schapsets opgebruikt zijn

EFFICIËNTIE & PRODUCTIVITEIT

Minder stilstand en nabewerking,
langere standtijd

 ■ Minimale machine stilstandtijden 
door snelle en eenvoudige profiel- 
instelling in de machine

 ■ Langere gereedschap standtijden 
door spelingsvrije hydro opspanning

 ■ Optimale benutting van de gereed-
schappen door exact nastellen van 
de profielinstelling bij slijtage van  
de sneden

 ■ Minder uitval en nabewerking  
dankzij perfecte bewerkingskwaliteit

Hydro-opspanelement
met fijnverstelling:
zeer nauwkeurig in 
een handomdraai!

Uw voordelen door …


