
Fresa para união 
Minifinger
Para emendas que resistam o que prometem  

A força dos finger joints é influenciada 
por muitos fatores, tais como ferra-
menta, máquina, cola ou material. 
Portanto, é importante coordenar 
todos esses fatores. Somente desta 
forma é possível produzir uniões com 
exatidão e confiabilidade.

A solução ideal para ferramentas são as 
fresas minifinger da Leitz. Elas produzem 
alta precisão de perfil para facilitar o 
manuseio. Elas são robustas e duráveis 
em comparação com outros sistemas de 
ferramentas.

SEUS BENEFÍCIOS
 
■	 Uniões minifinger exatas
■	 Menos refugo e retrabalho
■	 Maior vida útil da ferramenta
■	 Fácil manuseio
■	 Projeto robusto da ferramenta

EM UM PISCAR
 
■	 Projeto do perfil adequado à   
 aplicação específica
■	  Reafiável múltiplas vezes
■	 Adequado para todos os sistemas  
 de minifinger convencionais
■	 	Aplicável em madeiras macias  

e duras
■	 	Standard: disponivel em estoque,
 especiais: disponíveis a curto
 prazo
■	 	Material de corte HS, MC ou HW
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FLEXIBILIDADE

Projeto de ferramenta individual

■	   É possível uma reação a curto prazo 
às exigências do cliente, devido à 
extensa gama de peças pré  
produzidas disponíveis em estoque

■	   Pode ser usada em todos os  
sistemas comuns de finger joint

■	 Adequada para madeiras macias  
 e duras

EFICIÊNCIA

Menos refugos e retrabalho  
com fácil manuseio

■	 	Perfis perfeitos através da  
combinação ideal de material de 
corte e projeto de ferramentas

■	 Eficiência de custos através de   
 múltiplas afiações

QUALIDADE E CONFIABILIDADE

Maior precisão de perfil e  
design de ferramenta robusto

■	  Uniões precisas das peças de 
trabalho através do projeto ideal da 
ferramenta 

■	 Prevenção da quebra do finger na  
 ferramenta devido ao equilíbrio ideal  
 entre a tenacidade e a dureza do  
 material de corte

Fresa para união 
Minifinger:
Robustez com  
elevada precisão 
do perfil!

Seus benefícios devido a …

MAIOR VIDA ÚTIL DEVIDO 
AO REVESTIMENTO DE 
ALTO DESEMPENHO   
MARATHON EM   
COMPARAÇÃO COM AS 
FRESAS MINIFINGER HS

MENOS TEMPO DE  
MÁQUINA PARADA EM 
COMPARAÇÃO COM 
FRESAS MINIFINGER HS

MENOS CUSTOS DE   
SERVIÇO EM    
COMPARAÇÃO COM  
FRESAS MINIFINGER HS

-75 % -75 %Até 4 vezes


