
Durante o processo de perfilar, as 
mudanças de perfil podem resultar em 
tempos mais longos para aquisição de 
ferramentas. Além disso, a mudança  
de materiais e as diferentes necessi-
dades dos clientes exigem flexibilidade 
nos projetos dos perfis.

Com o cabeçote de perfil para facas ran-
huradas, a Leitz oferece uma ferramenta 
para usinar qualquer tipo de perfil utili-
zando corpos de ferramentas standard 
e facas com perfis especiais. Ao montar 
facas retas, a ferramenta também pode 
ser usada para aplainar.

Cabeçote de aplainar /
perfilar com facas
A ferramenta universal, também para perfis largos  

SEUS BENEFÍCIOS
 
■	 Disponibilidade em curto prazo de  
 ferramentas para perfis especiais
■	 Possibilidade de perfilar e afiar   
 as facas no local
■	 Excelente qualidade de    
 acabamento

EM UM PISCAR
 
■	 Para facas padrão de 8 mm (HS   
 ou MC) assim como para facas   
 HW com placa de apoio (PKS)
■	  Com furo, fixação hidro ou  

encaixe HSK 85 WS
■	 As facas podem ser reafiadas
■	  Adequadas para todas as 

máquinas convencionais de 
aplainar e perfilar

■	 	Para processamento de madeiras 
macias / duras, MDF, termoplásti-
cos e aglomerado

■	 	Os cabeçotes de corte estão 
disponíveis em estoque, as facas 
podem ser perfiladas no local
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PRODUTIVIDADE

Maior vida útil da ferramenta e  
redução do tempo de máquina parada

■	 Elevada vida útil da ferramenta, por  
 meio da utilização de materiais   
 ideais para o corte de peças
■	 Menos trocas de ferramentas,   
 devido a uma longa vida útil

QUALIDADE

Qualidade de acabamento perfeito

■	  Excelente qualidade de acabamento, 
devido à facas afiadas montadas 
no cabeçote, alcançando perfeita 
precisão de funcionamento

■	 Perfeito balanceamento devido ao  
 peso uniforme das facas

FLEXIBILIDADE

Ajustável e individual

■	 	Mudança rápida de perfil, devido à 
possibilidade de afiação das facas 
no local 

■	 Vasta gama de possibilidades de  
 projetos, devido à uma grande   
 variedade de dimensões de facas
■	 O material de corte correto para   
 diferentes tipos de aplicações

Cabeçote de  
aplainar / perfilar 
com facas  
ranhuradas:   
a ferramenta  
altamente flexível, 
disponível a curto 
prazo para qual-
quer aplicação!

Seus benefícios devido a …

FLEXIBILIDADE DEVIDO 
AOS PERFIS ESPECÍFICOS 
DO CLIENTE

VIDA ÚTIL DEVIDO AO 
REVESTIMENTO DE ALTO 
DESEMPENHO MC EM 
COMPARAÇÃO COM  
FACAS APLAINADORAS 
HS NÃO REVESTIDAS

Até 6 vezes100 %


