
SEUS BENEFÍCIOS

 ■ Redução do tempo de ajuste
 ■ Variedades de perfis sem  

mudanças de ferramenta
 ■ Perfilamento longitudinal e de 

fim de canto (topo) com uma 
única ferramenta

EM UM PISCAR

 ■ Mecanismo reutilizável
 ■ Combinações de raios específicas 

do cliente até 3 mm
 ■ Chanfros individualmente  

possíveis até 45°
 ■ Compatível com máquina Homag 

com unidades de corte flexTrim
 ■ Para todas as bordas em  

madeiras macias, madeiras 
duras, pintadas e plástico

 ■ Disponível a curto prazo
 ■ Material de corte de diamante

Fresa de perfil flexTrim 
Mudança automática de perfil em  
máquinas coladeiras Homag 

Os usuários de produções de móveis
trabalham atualmente com grandes 
gamas materiais e espessuras de 
bordas. E com tamanhos de lotes 
cada vez menores, essa mistura 
de materiais e perfis só pode ser 
absorvida economicamente com 
ajustes rápidos para o acabamento 
das bordas.  

As fresas de perfil Leitz flexTrim permi-
tem trocas automáticas de perfil sem 
a troca de ferramenta. Isso significa 
que diferentes espessuras de borda e 
perfis podem ser processados de for-
ma altamente econômica, mesmo com 
tamanhos de lote pequenos.



www.leitz.org

3 EM 1
ATÉ TRÊS PERFIS EM 
UMA FERRAMENTA

-100 %
ESFORÇO DE AJUSTE PARA 
MUDANÇA DE PERFIL

100 %
FLEXIBILIDADE DEVIDO A 
PERFIS ESPECÍFICOS DO 
CLIENTE

Seus benefícios devido a ...

FLEXIBILIDADE

Uso individual de várias  
combinações de perfis

 ■ Alta flexibilidade devido a raios 
específicos do cliente de até 3 mm 
e chanfros de até 45° 

 ■ flexTrim3: Possível combinação de 
ferramentas funcionando à favor e 
contra o avanço

EFICIÊNCIA

Menos tempo de máquina parada  
e custos de produção reduzidos

 ■ Tempos de configuração reduzidos 
devido a trocas de ferramentas não 
mais necessárias e menos trabalho 
de ajuste

 ■ Processos de produção otimizados 
devido a mudanças automáticas de 
perfil

PRODUTIVIDADE

Maior variedade de produtos  
dentro de um ciclo de processo 

 ■ Maior produtividade através de 
menos esforço no ajuste, especial- 
mente para diferentes materiais/
espessuras de bordas e tamanhos 
de lotes pequenos

Fresa de perfil 
flexTrim: 
mudanças rápidas 
de perfil no acaba-
mento de bordas!

07
/2

02
2 

 N
ós

 n
os

 r
es

er
va

m
os

 o
 d

ire
ito

 d
e 

fa
ze

r 
al

te
ra

çõ
es

 n
o 

d
ec

or
re

r 
d

os
 d

es
en

vo
lv

im
en

to
s 

té
cn

ic
os

.

VISÃO GLOBAL
AGREGADOS HOMAG:

 ■ flexTrim: 
para corte em agregados tipo 
FK21, FF32, PF21 e agregado  
de fim de canto (topo) FF6210

 ■ flexTrim3: 
para cortar em agregado  
tipo FF32 


