
Compactverspaner
DT Premium
Meer rendement in de  
plaatbewerking

Wisselende aantallen alsook de 
meest verschillende draag- en  
decormaterialen in de plaatproductie 
zetten de producerende bedrijven 
voor grote uitdagingen.

De nieuwe compactverspaner DT 
Premium is de oplossing voor 
productiviteitsstijging door zijn lange 
standtijd – bij perfecte kwaliteit aan 
kanten en smalle oppervlakten. Dankzij 
de nieuwe tandvorm worden optimale 
bewerkingsresultaten gedurende de 
gehele standtijdcyclus mogelijk. De 
doelgerichte afvoer van de spanen 
en de trillingsarme body verhogen de 
standtijd en daarmee het rendement 
nog verder.

UW VOORDELEN

 ■ Lange standtijden ook in de 
meest uiteenlopende materialen

 ■ Perfecte kwaliteit aan kanten en 
smalle vlakken

IN ÉÉN OOGOPSLAG

 ■ Constante snijbreedte over  
de totale levenscyclus

 ■ Twee verschillende tandvormen 
mogelijk

 ■ DFC® Spaanbegeleidingring en 
spaanruimte

 ■ Dempingselementen aan de body
 ■ 15-maal naslijpbaar
 ■ Geschikt voor alle gangbare 

plaatmaterialen
 ■ Op korte termijn leverbaar
 ■ Diamant opgelegd



www.leitz.org

Uw voordelen door ...

PRODUCTIVITEIT & EFFICIËNTIE

Hoogste rendement 
door lange standtijd

 ■ Lange standtijd bij moeilijke  
bewerkingen door nieuwe tandvorm

 ■ Reductie van de omstelkosten  
door lange standtijden

 ■ Efficiënte spanenafvoer door  
nieuwe spaanruimtegeometrie  
met geïntegreerde spanen- 
begeleidingsring

 ■ Kostenefficiënte bewerking van 
verschillende materialen

 ■ Ook ideaal voor seriegrootte 1 door 
aangepaste snedengeometrie

 ■ 15-maal naslijpbaar door  
uitgebreide naslijpzone

KWALITEIT 

Perfecte kanten en 
smalle vlakken

 ■ Uitstekende kantenkwaliteit en  
gladde smalle vlakken door  
aangepaste snedengeometrie

 ■ Schone werkstukoppervlakken  
door efficiënte spanenafvoer met 
DFC®-Technologie

 ■ Constante snijbreedte over de  
totale levenscyclus

DUURZAAMHEID

Langere levensduur, 
minder stof en geluid 

 ■ Minder geluidsontwikkeling door 
speciaal gereedschapsontwerp

 ■ Reductie van geluid en trillingen 
door dempingselementen

 ■ Langere levensduur van het  
gereedschap door uitgebreide  
naslijpzone

-20 % 15-maal 100 %
BEWERKINGSKOSTEN 
DOOR LANGERE  
STANDTIJD

NASLIJPBAAR CONSTANTE 
SNIJBREEDTE 1)

Compactverspaner
DT Premium:
de marktleider 
voor meer 
rendement!

1) over de hele levenscyclus
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