
Sistemul HeliCut
Pentru procesarea flexibila a lemnului   
si materialelor plastice 

Pentru multe tipuri de prelucrare în
lemn și plastic, nu numai calitatea
dar și direcția de prelucrare si eli-
minarea aschiilor au un rol foarte 
important. Sculele convenționale
oferă condițiile de bază, dar nu 
intotdeauna realizează si prelucrarea 
dorită.

Aplicatia universala a sistemului HeliCut- 
este soluția perfectă pentru diferite 
materiale. Acest lucru aduce mai multe 
avantaje in ceea ce privește calitatea, 
eficiența și durabilitatea.

BENEFICII
 
■	 Prelucrare	suprafete	fara	rupturi
■	 	Schimbare rapidă și ușoară a 

cutitelor de schimb
■	 	Durata lunga de viata a sculei

DINTR-O PRIVIRE
 
■	 Proiectare	individuală	a	sculelor
■	 Trei calități ale placutelor de   
 schimb
■	 Diametru 30-450 mm
■	 Pentru mașinile de frezat ,CNC-uri,  
 si masini de imbinat
■	 Pentru prelucrarea lemnului   
 masiv, materialelor derivate,   
 materialelor plastice și a spumei   
 poliuretan
■	 Dimensiuni standard: in stoc,
 Dimensiuni speciale: disponibil   
 la în scurt timp
■	 Echipare cu placute HW sau TDC

Sistemul HeliCut pentru prelucrarea suprafetelor fara rupturi in diferite  

materiale si procese de prelucrare.
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SUSTENABILITATE

Durata mare de exploatare   
si silentioase

■	 Durata de viata de 4 ori mai mare  
 datorita constructiei reversibile a  
 placutei si a carburii speciale folosite
■	 Reducerea semnificativă a   
 zgomotului datorită proiectarii   
 circulare a corpului sculei
■	 Constructie usoara pentru masina  
 din cauza corpului din  Aluminiu si a  
 calitatii ridicate a echilibrarii

EFICIENTA

Mai putine rupturi fata de 
echiparea cu placute standard

■	 	Nu este necesara slefuirea din cauza 
muchiilor taietoare foarte  ascutite

■	 	Schimbare rapidă și ușoară a  
cutitelor datorită sistemului de  
prindere specific

CALITATE SI FLEXIBILITATE

Suprafete si muchii perfecte   
in materiale diferite

■	 	Taiere fara rupturi la prelucrare in 
sensul sau contrar avansului din 
cauza optimizarii unghiului de tăiere

■	 	Rezultate excelente în toate tipurile 
de materialele datorită optimizarii 
calitatii placutei taietoare

Sistemul HeliCut:
universal pretabil,
rezultate perfecte!

Beneficiile dumneavoastra …

-95 %
MAI PUTINE RUPTURI 
FATA DE ECHIPAREA 
CU PLACUTE   
AMOVIBILE   
STANDARD

-10 dB(A) 
IN COMPARATIE CU 
PLACUTELE CU 2  
MUCHII TOAIETOARE

4 taisuri
PLACUTE AMOVIBILE


