
Bucha de fixação 
Hydro-Duo 
com ajuste fino
Precisão na regulagem do perfil com  
apenas um pequeno giro manual

Para processar painéis de piso, o 
ajuste do perfil para conjuntos de 
ferramentas reguláveis requer geral-
mente muito esforço. Os sistemas 
de fixação disponíveis no mercado 
costumam apresentar deficiências 
em termos de precisão e manuseio.

O elemento de fixação Leitz Hydro-Duo 
com ajuste fino é caracterizado pela 
alta precisão e fácil manuseio. Graças à 
rosca fina de alta precisão, a bucha de 
fixação e o conjunto de fresas podem 
ser ajustados precisamente, possibili-
tando perfeição na usinagem do perfil 
desejado. Isso reduz significativamente 
os tempos de ajuste de ferramentas e 
garante extrema precisão e qualidade 
do encaixe.

SEUS BENEFÍCIOS

 ■ Economia de tempo,   
regulagem precisa na máquina

 ■ Resultados perfeitos na  
usinagem

 ■ Maior vida útil da ferramenta

EM UM PISCAR

 ■ Ajuste fino e preciso com escala 
gradual centesimal: 0,01 mm

 ■ Ajuste visível na coroa graduada, 
audível e tangível

 ■ Faixa de ajuste de 0 até 10 mm
 ■ Sistema hidráulico fechado 
 ■ Mecanismo de fixação livre de 

manutenções
 ■ Disponível em estoque



www.leitz.org

2000 vezes
FIXAÇÃO E AJUSTE SEM 
PERDA DE PRECISÃO E 
SEM MANUTENÇÃO

120 sec.
PARA UM AJUSTE  
PRECISO DE PERFIL   
NA MÁQUINA

MAIOR VIDA ÚTIL EM 
COMPARAÇÃO COM A 
FIXAÇÃO STANDARD SEM 
TECNOLOGIA HYDRO

+30 %
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QUALIDADE

Metro linear por metro linear uma 
qualidade de usinagem perfeita

 ■ Alta qualidade das arestas através 
da constância na precisão radial e 
balanceamento

 ■ Garantindo precisão nos perfis e 
encaixes perfeitos pelo sistema de 
ajuste fino

SUSTENTABILIDADE

Durável e de fácil 
utilização de recursos

 ■ Proteção da máquina devido à  
ótima qualidade de balanceamento

 ■ Sistema hidráulico fechado / blindado
 ■ Livre de manutenções e reutilizável 

por várias vezes mesmo após o final 
da vida útil das ferramentas

EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE

Tempos de parada mínimos da  
máquina graças ao ajuste rápido   
e fácil do perfil na máquina

 ■ Tempos de parada mínimos da  
máquina graças ao ajuste rápido  
e fácil do perfil na máquina

 ■ Vida útil mais longa da ferramenta 
graças à fixação hidráulica e sem 
folga

 ■ Uso ideal das ferramentas graças ao 
reposicionamento preciso do ajuste 
do perfil quando a aresta de corte 
está desgastada

 ■ Redução dos refugos e retrabalhos 
devido à perfeita qualidade de corte 
e ajustes finos do sistema

Bucha Hydro com 
ajuste fino: 
Precisão com um 
pequeno giro manual!

Seus benefícios devido a …


