
SEUS BENEFÍCIOS

 ■ Três perfis diferentes sem a  
troca de ferramenta

 ■ Usinagem longitudinal e grupo 
de canto 180 graus

 ■ Tempos de set-up reduzidos

EM UM PISCAR

 ■ Componentes mecânicos  
reutilizáveis

 ■ Raios de até 3 mm possíveis
 ■ Chanfros individuais de até 45° 

possíveis
 ■ Compatível com unidade de 

corte Homag FF32
 ■ Para madeiras macias, duras, 

plásticos e folhados
 ■ Disponível em curto prazo
 ■ Pastilhas de corte diamante

Fresa de perfil 
flexTrim3
Troca rápida de perfil nas máquinas  
coladeiras de bordas Homag

Os fabricantes de móveis hoje 
trabalham com uma variedade de 
materiais e espessuras de fitas de 
bordas. Com tamanhos de lotes 
cada vez menores, esta mistura de 
materiais só pode ser dominada 
economicamente com mudanças 
super rápidas de perfil no acaba-
mento das bordas.

A fresa de perfis Leitz “flexTrim3” per-
mite mudanças automáticas entre três 
perfis em poucos segundos, sem sub-
stituição de ferramenta. Isso significa 
que diferentes espessuras de fitas de 
bordas podem ser fresadas de forma 
extremamente econômica, mesmo 
com lotes menores.



www.leitz.org

3 EM 1
VÁRIOS PERFIS EM 
UMA FERRAMENTA

-100 %
SET-UP DE MÁQUINA 
NÃO É NECESSÁRIO

100 %
FLEXIBILIDADE DEVIDO  
AOS PERFIS ESPECÍFICOS 
DO CLIENTE

Seus benefícios devido a ...

FLEXIBILIDADE

Uso individual de vários raios,  
chanfros ou perfis

 ■ Alta flexibilidade através de raios 
de até 3 mm e chanfros de até 45°, 
de acordo com necessidades do 
cliente

 ■ Possível combinação de ferramenta 
“a favor do avanço” e “contra o 
avanço”

EFICIÊNCIA

Menos tempos de máquina parada  
e menores custos de produção

 ■ Redução dos tempos de set-up
 ■ Processos de produção otimizados 

através da mudança automática de 
perfil em segundos

PRODUTIVIDADE

Maior versatilidade do produto   
em um processo contínuo

 ■ Maior produtividade com diferentes 
materiais de borda / espessuras e 
tamanhos de lotes pequenos

Fresa de perfil 
flexTrim3:
Troca rápida do 
perfil no acaba-
mento de bordas!
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