
ProfilCut Q Premium
Dla największej wydajności  
i najlepszej jakości cięcia

Nowoczesne maszyny i procesy 
produkcyjne zwiększają wymagania 
stawiane narzędziom w zakresie 
wydajności i jakości obróbki. Sys-
temy obecne do tej pory na rynku 
osiągnęły już granice własnych 
możliwości.

ProfilCut Q Premium jest optymalnym 
rozwiązaniem dla producentów, którzy 
chcą wyciągnąć więcej ze swojej pro-
dukcji. Osiągając prędkości cięcia do 
120 m/s jest najszybszym narzędziem 
w branży. W ten sposób pozwala 
zaoszczędzić czas i pieniądze.

ZALETY

 ■ Krótszy czas obróbki
 ■ Idealna jakość cięcia przez cały 

okres użytkowania narzędzia
 ■ Długie przebiegi
 ■ Krótkie czasy przezbrojenia
 ■ Łatwa obsługa

W SKRÓCIE

 ■ Dla prędkości cięcia (vc) do  
120 m/s

 ■ Korpus z metali lekkich z 
powłoką funkcyjną zwiększającą 
wydajność

 ■ Zawiera Data Matrix Code  
lub RFID Chip do komunikacji 
sieciowej

 ■ Ostrza węglikowe z powłoką 
Marathon



www.leitz.org 02
/2

02
0 

 Z
as

tr
ze

ga
m

y 
so

b
ie

 p
ra

w
o 

w
no

sz
en

ia
 z

m
ia

n 
w

yn
ik

aj
ąc

yc
h 

z 
p

os
tę

p
u 

te
ch

ni
cz

ne
go

.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Cichy i chroni zasoby

 ■ Hałas niższy nawet o 8 dB(A) 
dzięki zoptymalizowanej kostrukcji 
narzędzia

 ■ Mniejsze zużycie noży dzięki 
dłuższej żywotności ostrzy

 ■ Większa wytrzymałość i odporność 
na zabrudzenia dzięki powłoce 
funkcyjnej  

 ■ Ochrona zasobów dzięki możliwości 
ponownego zastosowania korpusu

JAKOŚĆ

Powierzchnie w jakości na gotowo 
bez dodatkowej obróbki i z mniejszą 
ilością odpadów produkcyjnych

 ■ Perfekcyjna jakość powierzchni 
dzięki ostrym krawędziom tnącym 
i lekkiej konstrukcji ograniczającej 
wibracje

 ■ Zredukowane rozwarstwianie  
drewna dzięki łamaczom wióra 
biorącym udział w profilowaniu

 ■ Optymalnie dopasowane rodzaje 
węglika mogą być łączone z  
diamentem

PRODUKTYWNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

Więcej elementów w krótszym czasie 
i przy mniejszych nakładach pracy

 ■ 20 % większa wydajność dzięki 
skróceniu czasu frezowania

 ■ 50 % większe posuwy dzięki 
zwiększeniu prędkości cięcia do  
120 m/s

 ■ 30 % dłuższe przebiegi dzięki  
ostrzom z powłoką Marathon

 ■ Krótsze czasy przezbrojenia dzięki 
samopozycjonującym nożom (bez 
użycia przyrządów nastawczych)

 ■ Mniejsze nakłady pracy związane 
z konserwacją i krótsze przestoje 
maszyny dzięki większym  
przebiegom

 ■ Zoptymalizowane koszty dzięki 
kombinacji kilku rodzajów 
noży (noże proste, profilowe, 
krawędziowe itd.)

ProfilCut Q 
Premium: 
Więcej jakości 
i ilości.

Korzyści dzięki…

+50 %+20 % +30 %
WYŻSZE POSUWY 
DZIĘKI ZWIĘKSZENIU 
PRĘDKOŚCI SKRAWANIA

WYŻSZA WYDAJNOŚĆ 
DZIĘKI SKRÓCENIU 
CZASU FREZOWANIA

DŁUŻSZE PRZEBIEGI 
DZIĘKI WYSOKOWYDAJNEJ  
POWŁOCE MARATHON MC


