
VariPlan Plus  
schaafmessenkop
Voor het voor- en eindschaven  
in perfecte oppervlaktekwaliteit 

Schaafprocessen belasten gereed-
schappen en machine in hoge mate. 
Daaruit resulteren vaak tijdrovende
gereeedschapswissels en instelwerk-
zaamheden, die het eigenlijke  
bewerkingsproces onderbreken en 
daarmee de productiviteit verlagen.  

Met de VariPlan Plus schaafmessenkop 
biedt Leitz een gereedschapsysteem, die
diameterconstant en ook meervoudig
naslijpbaar is. Door het wegvallen van
instelwerkzaamheden en de snelle en
eenvoudige messenwissel scoort het
messenkopsysteem op efficiëntie, kwaliteit 
en duurzaamheid.

UW VOORDELEN
 
■	 Diameterconstant bij hoge
 rondloopkwaliteit
■	 Instellen op de machine vervalt
■	 Snelle en eenvoudige    
 messenwissel
■	 Uitstekende bewerkingsresultaten

IN ÉÉN OOGOPSLAG
 
■	 	Voor gereedschap met asgat 

of HSK-85 WS opname
■	 	3-maal naslijpbaar
■	 Snijbreedte 130-270 mm
■	 	Voor gangbare schaafmachines
■	 	Voor de bewerking van zacht-/
 hardhout en thermoplastische
 kunststoffen 
■	 	Uit voorraad leverbaar
■	 	Snijstof HS en HW
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DUURZAAMHEID

Voor gebruiker     
en milieu een plus

■	 		3-keer naslijpbaar door 1 mm
 naslijpzone
■	 Twee nieuwe snijkanten per   
 slijpbeurt, omdat het mes   
 omkeerbaar is

KWALITEIT & FLEXIBILITEIT

Perfecte oppervlaktekwaliteit en
variabele toepassingsmogelijkheden

■	 	Perfecte oppervlaktekwaliteit door
 hoge rondloopnauwkeurigheid van
 het gereedschapsysteem
■	 	Ideaal voor combinatie met
 profielgereedschappen op basis   
 van diameter constant
■	 	Flexibele wisseling met profielen door 

aanvullende ProFix-profielmessen
 opnames
■	 	Voor iedere toepassing de juiste
 snijstof

EFFICIËNTIE

Instellen niet nodig    
en kortere omsteltijden

■	 	Het instellen van de machine vervalt
 door diameter constante
 messenopspanning
■	 Reductie van de machinestilstand- 
 tijden door snelle en eenvoudige  
 messenwissel door minder   
 opspanschroeven

U spaart tijd,  
geld en het  
milieu!

Uw voordelen door …

8-voudige
STANDTIJD IN
VERGELIJKING TOT
WEGWERPMESSEN

-50 %
LAGERE   
SNIJSTOFKOSTEN
TEN OPZICHTE   
VAN STANDAARD
OMKEERMESSEN
DOOR NASLIJPBARE
SNEDEN

3-keer
NASLIJPBAAR
DOOR 1 MM
NASLIJPZONE


