
Cabeçote de 
aplainamento integral 
VariPlan Plus
Pré-desbaste e acabamento  
em uma única operação 

EM UM PISCAR
 
■	 	Para ferramentas com furo  

ou encaixe HSK-85 WS
■	 	Diâmetro constante com alta  

qualidade e precisão de   
funcionamento

■	 Para remoção de cavacos > 1 mm
■	 	3 vezes reafiável
■	 	Largura de corte  

130 / 166 / 236 mm
■	 	Para o processamento de ma-

deira macia e dura, também com 
nós ou fibras difíceis de usinar 

■	 	Material de corte HW

O uso crescente de madeira com nós 
ou madeira com fibras irregulares 
pode exigir conceitos complexos de 
usinagem. Um pré-corte especial, 
seguido de um corte de acabamento 
posterior é geralmente inevitável.

Com o cabeçote de aplainamento 
Integral VariPlan Plus, a Leitz oferece um 
sistema de ferramentas que combina as 
etapas de pré-corte e acabamento, utili-
zando facas de corte ranhuradas e lisas. 
Assim, a ferramenta é especialmente 
adequada para máquinas com apenas 
um eixo por lado de processamento.

SEUS BENEFÍCIOS
 
■	 Pré-corte e acabamento em   
 uma única operação
■	 Não é necessário ajuste
■	 Curtos tempos de preparação
■	 Qualidade de acabamento perfeita
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SUSTENTABILIDADE

Vantagem para os usuários 
e para o ambiente

■	 Todas as facas podem ser reafiadas  
 até 3 vezes devido à área de afiação  
 de 1 mm
■	 Duas arestas de corte por processo  
 de afiação por serem facas de dois  
 lados de corte

QUALIDADE E FLEXIBILIDADE

Qualidade de acabamento perfeita  
e opções de aplicação variáveis

■	 Qualidade de acabamento perfeita  
 devido ao pré-corte e acabamento  
 em única ferramenta
■	 Formação ideal de cavacos devido  
 à disposição irregular da aresta de  
 corte
■	 Para diferentes materiais de trabalho

EFICIÊNCIA

Baixo tempo de set-up 
pouco esforço de ajuste

■	  Menor tempo de preparação usando 
apenas uma ferramenta

■	 	Sem ajuste na máquina devido   
ao diâmetro constante de fixação  
da faca

■	 Baixo tempo de preparação da   
 máquina, por troca rápida e fácil  
 da faca devido a menos parafusos  
 de fixação

Cabeçote de  
aplainamento 
integral VariPlan 
Plus: Economizar 
tempo e dinheiro 
e proteger o meio 
ambiente!

Seus benefícios devido a …

8 vezes
VIDA ÚTIL EM 
COMPARAÇÃO COM 
SISTEMAS DE FACAS
 INTERCAMBIÁVEIS DE 
APENAS UM LADO

-50 %
MENOR CUSTO DE 
MATERIAL DE CORTE 
EM COMPARAÇÃO COM 
FACAS INTERCAMBIÁ-
VEIS PADRÃO DEVIDO 
ÀS ARESTAS DE CORTE 
REAFIÁVEIS

3 vezes
REAFIÁVEL COM ÁREA 
DE REAFIAÇÃO DE 
1 MM


