
Freza Diamantata 
reglabila Diamaster 
EdgeExpert
Mai multa eficienta in productia de mobilier

BENEFICIILE DVS

 ■ Calitate perfecta a taierii
 ■ Durata de viata a sculei x 10
 ■ Reglaj simplu si rapid
 ■ Eficienta ridicata a costurilor

DINTR-O PRIVIRE

 ■ Bucsa Hydro pentru   
concentricitate si acuratete  
axiala maxima

 ■ RFID Chip pentru identificare 
automata a sculei

 ■ Potrivit pentru prelucrari  
in cota zero

 ■ Solutii personalizate

Prelucrarea panourilor de mobilier cu
cerințe de înaltă calitate reprezinta în 
multe cazuri, o provocare economică 
datorită varietatii materialelor. La 
prelucrarea placilor uzura sculelor 
apare  mai pronuntat la partea de 
infoliere sau lacuire, ceea ce duce in 
timp la scaderea calitatii de taiere. 
Astfel, apar cheltuieli ridicate datorate 
schimbarii frecvente ale sculelor pe 
masina si costuri suplimentare pentru 
rezervele de consumabile la scule.

Leitz ofera solutia cu ajutorul Frezei 
diamantate reglabile- seria EdgeExpert.
Ajustand latimea taierii, zonele de 
taiere nefolosite pot fi folosite la taierea 
zonelor sensibile. Calitatea perfecta a 
prelucrării marginilor panourilor este 
semnificativ mai mare datorita acestei 
solutii inovative de la Leitz.



www.leitz.org

SUSTENABILITATE

Economisere de 
durata a resurselor 

 ■ Utilizarea muchiei de tăiere  
neutilizate prin reglarea lățimii  
frezelor

 ■ Economisire energie și  putere 
datorită designului inovator

 ■ Durabil și robust datorită constructiei 
cu diamant

CALITATE

Specialistul pentru 
decoruri sensibile 

 ■ Calitate perfectă de procesare a 
marginilor panourilor prin uzură 
compensatoare 

 ■ Concentricitate maximă și acuratete 
axiala maxima 

 ■ Rezultate excelente de tăiere 
datorită geometriei de taiere  
optimizate

EFICIENTA

Economisiți timp și bani

 ■ Mai puține reglaje ale sculelor 
datorită lățimii reglabile a frezelor 

 ■ Eficiență ridicată a costurilor datorită 
duratei mai mari de viață a frezei 

 ■ Economie semnificativa de timp 
datorita usurintei de manevrare

 ■ Varianta reglabilă sincron: fara reglaj 
axial necesar la axul masinii dupa 
reglajul sculei

Beneficiile Dvs …
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Freza Diamantata 
reglabila Diamaster 
Edge Expert:
reglare in loc de 
schimbare!

-60 %
COSTURI REGLAJ

Pana la x 10
DURATA DE VIATA 
MAI MARE

-100 %
RUPTURI SI SUPRAFETE 
RUGOASE


