
Hydro schaafmessenkop 
De klassieker in een nieuw design

Bij het schaven kunnen talrijke invloeden  
de prestatie van het gereedschap en 
daardoor ook de oppervlaktekwaliteit 
beïnvloeden. Als dan het gereedschap 
gewisseld moet worden, staat de  
machine stil en vermindert de productie. 
In de doorgaande productie een  
onhoudbare situatie.  

De Hydro schaafmessenkoppen van 
Leitz zijn in vergelijking tot gebruikelijke 
gereedschappen bijzonder duurzaam. 
Vooral op het punt van de kwaliteit van 
de meegeleverde Leitz messen hoeft het 
gereedschap zelden gewisseld te worden 
bij een gelijkblijvende hoge bewerkings-
kwaliteit.

UW VOORDELEN
 
■	 Body met lange levensduur 
■	 Lange standtijden
■	 Eenvoudig gebruik

IN ÉÉN OOGOPSLAG
 
■	 Radiale en axiale toegang van   
 de smeernippel 
■	 	Voor marktgebruikelijk 3 mm 

messen met hoogte 30 mm  
en 35 mm (vanaf Ø 203 mm)

■	 Geschikt voor alle gangbare   
 schaafmachines met precisieas
■	 Voor zacht- en hardhout 
■	 Standaard: uit voorraad   
 leverbaar, speciale productie:   
 op korte termijn leverbaar
■	 Snijstof HS, MC en HW
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EFFICIËNTIE 

Eenvoudige bediening

■	 Gebruiksvriendelijk door radiale en  
 axiale toegang tot de smeernippel

KWALITEIT

Robuuste bouwwijze voor   
de beste schaafresultaten

■	 	Schaafkop gaat niet vastzitten op  
de as door speciale oppervlakte- 
behandeling van de bussen

■	 	Gelijkblijvend optimale bewerkings-
resultaten door perfecte rondloop-
nauwkeurigheid

DUURZAAMHEID 

Lange levensduur en milieuvriendelijk

■	 	Ideale snijstof benutting met  
Marathon-coating

■	 Tot 6-voudig hogere standtijd ten  
 opzichte van HS-schaafmessen   
 door gebruik van Marathon-  
 schaafmessen
■	 Body met lange levensduur door  
 speciale oppervlaktebehandling

De klassieke 
schaafmessenkop 
opnieuw   
uitgevonden.

Uw voordelen door …

Tot 6-voudig
HOGERE STANDTIJD 
TEN OPZICHTE VAN 
ONGECOATE   
HS-SCHAAFMESSEN

Tot -80 %
LAGERE NASLIJPKOSTEN 
TEN OPZICHTE VAN   
HS-SCHAAFMESSEN

Tot -80 %
MINDER STILSTAND  
VAN DE MACHINE


