
 

Rozdrabniacze kompaktowe Leitz gwarantują wysoką efektywność kosztową za metr bieżący cięcia, 

zwłaszcza przy obróbce elementów meblowych oklejanych cienkimi obrzeżami.

Rozdrabniacz 
kompaktowy
Ekonomiczne rozwiązanie rozdrabniaczy  
w niezawodnej jakości

Koszty i jakość są czynnikami, które 
mają szczególne znaczenie w pro-
dukcji mebli i płyt. Producenci dbają 
o oszczędność czasu i pieniędzy, ale 
jednocześnie muszą sprostać ocze-
kiwaniom klientów co do jakości 
obróbki.

Rozdrabniacz kompaktowy firmy Leitz 
przyczynia się do rozwiązania tego 
wyzwania. Koszty zakupu i serwisu 
mogą zostać drastycznie obniżone, 
bez uszczerbku dla trwałości i jakości 
obróbki. W ten sposób możliwa jest 
ekonomiczna obróbka nawet w przy-
padku płyt drewnopochodnych o wy-
sokiej zawartości recyklingu, o luźnej 
warstwie środkowej czy zawierających 
wiele składników mineralnych.

ZALETY

 ■ Niskie koszty zakupu i serwisu
 ■ Dłuższe przebiegi
 ■ Specjalnie do płyt o wyso-

kiej zawartości recyklingu, o 
luźnej warstwie środkowej, 
zawierających wiele składników 
mineralnych

W SKRÓCIE

 ■ Do 10-krotnego ostrzenia
 ■ Dwa różne kształty zębów
 ■ Nadaje się do wszystkich popu-

larnych materiałów płytowych
 ■ Opcjonalny dla systemu  

szybkiego mocowania lub tulei
 ■ Dostępne z magazynu
 ■ Ostrza diamentowe



www.leitz.org
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RÓŻNE KSZTAŁTY ZĘBÓW 
DLA RÓŻNORODNYCH 
ZASTOSOWAŃ

10-krotna
MOŻLIWOŚĆ 
OSTRZENIA 

+20 %
EKONOMICZNIEJSZY 
PRZY PŁYTACH Z 
DUŻĄ ZAWARTOŚCIĄ 
SKŁADNIKÓW Z 
RECYKLINGU I 
MINERALNYCH ORAZ 
Z LUŹNĄ WARSTWĄ 
ŚRODKOWĄ
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PRODUKTYWNOŚĆ

Wysoka wydajność przy 
niskich kosztach 

 ■ Długie przebiegi w różnych 
materiałach płytowych dzięki  
solidnej konstrukcji

 ■ Wydajność skrawania optymalnie 
dostosowana do produkcji dzięki 
bogatemu asortymentowi  
produktów

 ■ Długa żywotność dzięki  
10-krotnemu ostrzeniu

ELASTYCZNOŚĆ

Różnorodne możliwości zastoso-
wania na wszystkich maszynach 
przelotowych

 ■ Do wyboru pomiędzy  
Kształt zęba opadający do 
wąskich powierzchni bez rys z luźną 
warstwa środkową płyty  
Kształt zęba wznoszący dla 
większych nadmiarów płyt na 
obróbkę

 ■ Nadaje się do wszystkich popular-
nych systemów montażowych

WYDAJNOŚĆ

Korzystny cenowo rozdrabniacz 
kompaktowy o niskich kosztach 
wtórnych

 ■ Niski koszt zakupu dzięki 
oszczędnemu projektowi

 ■ Prosta i ekonomiczny serwis dzięki 
zoptymalizowanej geometrii zęba

 ■ Ekonomiczna obróbka płyt o wyso-
kiej zawartości recyklingu, o luźnej 
warstwie środkowej, zawierających 
wiele składników mineralnych

Rozdrabniacze 
kompaktowe:
Metr za metrem  
niezawodnie i  
wydajnie!

Korzyści dzięki…


