
ProfilCut Q Premium
Voor de hoogste prestaties  
en snijkwaliteit

Moderne machines en productie- 
processen stellen hogere eisen aan 
de gereedschappen die ingezet 
worden met betrekking tot prestaties 
en bewerkingskwaliteit. Veel voor- 
komende systemen lopen daarbij 
tegen hun grenzen aan.

ProfilCut Q Premium is de ultieme 
oplossing voor bedrijven die meer willen 
halen uit hun productie. Met snijsnel-
heden tot 120 m/s is dit het snelste 
gereedschapssysteem in de markt.  
De hierdoor gereduceerde freestijd 
bespaart de gebruikers tijd en geld.

UW VOORDELEN

 ■ Kortere verwerkingstijden
 ■ Perfecte snijkwaliteit tijdens de 

hele standtijd
 ■ Lange levensduur
 ■ Minimale insteltijden 
 ■ Gemakkelijke bediening

IN EEN OOGOPSLAG

 ■ Voor snijsnelheden (vc) tot  
120 m/s

 ■ Lichtmetalen body met   
prestatieverhogende coating

 ■ Bevat Data Matrix Code of  
RFID-chip voor netwerk  
communicatie

 ■ Hardmetaal messen met high-
performance Marathon coating
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DUURZAAMHEID

Milieubesparend en geluidsarm

 ■ Tot 8 dB(A) minder geluid door een 
geoptimaliseerd gereedschaps- 
ontwerp

 ■ Minder messenverbruik door een 
langere levensduur van de messen

 ■ Maximale bescherming tegen slijtage 
en verminderde aanhechting van vuil 
aan de gereedschapsbody door een 
functionele coating

 ■ Milieubesparend door een herbruik-
bare gereedschapsbody

KWALITEIT

Oppervlakken in eindkwaliteit voor 
minder uitval en nabewerkingen

 ■ Perfecte afwerkingskwaliteit dankzij 
extra scherpe snijkanten en een 
trillingsarme lichtgewicht constructie

 ■ Minder splinteren van het hout 
door gebruik van meegeprofileerde 
spaanbrekers

 ■ Optimaal op elkaar afgestemde 
hardmetaal soorten kunnen met 
Diamant gecombineerd worden

PRODUCTIVITEIT & EFFICIËNTIE

Meer onderdelen in minder   
tijd met minder moeite

 ■ 20 % hogere output door  
vermindering in snijtijd 

 ■ 50 % hogere aanvoersnelheid door 
verhoging van de snijsnelheid tot 
120 m/s

 ■ 30 % hogere standtijd door messen 
met high-performance Marathon 
coating

 ■ Kortere insteltijden door zelf- 
positionerende messen zonder  
gebruik van instel hulpmiddelen

 ■ Minder onderhoud en gereduceerde 
machinestilstand tijden door hogere 
standtijden

 ■ Kostenefficiëntie door de combinatie 
van verschillende soorten messen 
zoals omkeermessen, profielmessen, 
kantmessen, voorsnijders etc.

ProfilCut Q 
Premium: 
snede voor snede 
meer kwaliteit en 
kwantiteit.

Uw voordelen dankzij …

+50 %+20 % +30 %
HOGERE   
AANVOERSNELHEDEN 
DOOR VERHOGING VAN 
DE SNIJSNELHEID

HOGERE PRODUCTIVITEIT 
DOOR VERMINDERING 
VAN FREESTIJD

LANGERE LEVENSDUUR 
DOOR HOOGWAARDIGE 
MARATHON MC COATING


