
Os Trituradores Compactos da Leitz garantem metragem linear com alta eficiência de custos,

especialmente ao processar peças de móveis com bordas finas.

Triturador Compacto
A solução de usinagem econômica   
com qualidade confiável 

Custo e qualidade são fatores de 
extrema importância na produção 
de móveis e painéis. Os fabricantes 
estão atentos, buscando economizar 
tempo e dinheiro, mas ao mesmo 
tempo suprir as expectativas dos 
clientes quanto a qualidade de  
usinagem.

O Triturador Compacto Leitz traz a 
solução para resolver esse desafio. 
Custos de aquisição e serviços
podem ser drasticamente reduzidos, 
sem influenciar em durabilidade e  
qualidade de processamento. Esse 
processamento econômico também 
ocorre em painéis que em sua com-
posição possuem alta proporção de 
materiais reciclados, com núcleo mais 
solto ou com muitos minerais.

SEUS BENEFÍCIOS

 ■ Baixos custos de aquisição  
e serviços

 ■ Maior vida útil da ferramenta
 ■ Especialmente para painéis 

compostos por alto conteúdo  
de material reciclado, núcleo 
solto ou muitos minerais

EM UM PISCAR

 ■ Pode ser afiado 10 vezes
 ■ Duas formas diferentes de dentes
 ■ Adequado para todos os painéis 

comuns
 ■ Opcionalmente para sistema de 

troca rápida ou bucha
 ■ Disponível em estoque
 ■ Pastilhas de diamante



www.leitz.org

2
DIFERENTES FORMAS DE 
DENTE PARA DIVERSAS
POSSIBILIDADES DE   
APLICAÇÃO

10 vezes
REAFIÁVEL

+20 %
ECONOMIA PARA PAINÉIS
COM ALTO CONTEÚDO 
DE MATERIAL RECICLADO, 
NÚCLEO SOLTO,
MUITOS MINERAIS
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PRODUTIVIDADE

Alto desempenho com baixo custo

 ■ Construção robusta que proporciona 
longa vida útil da ferramenta em 
uma ampla variedade de painéis

 ■ Ajustado perfeitamente aos diferentes 
níveis de produção por meio do  
extenso programa de produtos

 ■ Maior vida útil devido a possibilidade 
de afiar 10 vezes

FLEXIBILIDADE

Diversos campos de aplicação
em todos os sistemas contínuos

 ■ Selecionável entre    
formato do dente inclinado anti  
lascas, superfícies em painéis com 
núcleo solto ou  
forma do dente ampliado para 
evitar sobras de pequenos filetes

 ■ Pode ser usado para todas as  
montagens comuns devido ao  
corpo padrão preparado para  
diversas interfaces

EFICIÊNCIA

Triturador Compacto com baixo  
valor de aquisição e manutenção

 ■ Baixo valor de aquisição devido ao 
design de baixo custo

 ■ Reparos simples e com baixo  
custo devido a geometria de  
dentes otimizada

 ■ Processamento econômico de  
painéis com alta proporção de  
material reciclado, núcleo solto ou 
muitas partículas minerais

Triturador Compacto:
Metro linear após 
metro linear,  
confiável e eficiente!

Seus benefícios devido a …


