
Verstelbare 
strijkfrees Diamaster  
EdgeExpert
Meer efficiëntie in de meubelbouw

UW VOORDELEN

 ■ Perfecte kantenkwaliteit
 ■ Tot en met 10-maal hogere 

standtijden
 ■ Snel en eenvoudig omstellen
 ■ Hoge kostenefficiëntie

IN ÉÉN OOGOPSLAG

 ■ Hydro-Duo-bussen voor de 
hoogste rond- en vlakloop-
nauwkeurigheid

 ■ RFID Chip voor automatische 
gereedschapsherkenning

 ■ Bijzonder geschikt voor de  
nulvoegtechnologie

 ■ Klantspecifieke oplossingen

De meubelplaatbewerking met hoge
kwaliteitseisen is de veelvoud van
materialen vaak een economische 
uitdaging. Bij het strijken van de
meubelplaten ontstaat in het bereik
van de toplagen slijtage van de 
gereedschappen en de kwaliteit 
neemt af. Dit resulteert in hoge kosten 
door frequente gereedschapwissel en
hoge voorraden van de wissel gereed-
schappen.

Leitz biedt de oplossing m.b.v. van 
de verstelbare Diamant strijkfrees uit de 
EdgeExpert familie. Door de breedte-
verstelling is het mogelijk onbenutte 
snijkantdelen in het verspaningsvlak van 
de toplaag te gebruiken. Perfecte
bewerkingskwaliteit van de plaatkanten
en beduidend meer efficiëntie in het
totale proces zijn met deze oplossing
van Leitz mogelijk.



www.leitz.org

DUURZAAMHEID 

Duurzaam en 
milieubesparend

 ■ Benutting van onbenutte snede- 
oppervlaktes door breedteverstelling 
van de strijkfrees

 ■ Bijzonder energie- en kracht-  
besparend door innovatieve  
bouwwijze

 ■ Duurzaam en robuust door  
diamanten sneden

KWALITEIT 

De specialist voor 
gevoelige decors

 ■ Perfecte bewerkingskwaliteit van  
de plaatkanten door slijtage- 
compensatie

 ■ Hoogste rond- en vlakloopnauw-
keurigheid door centrerende en 
spelingsvrije Hydro-aansluiting

 ■ Geweldige snijresultaten door  
optimale snedegeometrie

EFFICIËNTIE

Tijd en kosten sparen

 ■ Minder gereedschapswissel door 
breedteverstelling van de strijkfrees

 ■ Hoge kostenefficiëntie door langere 
gereedschapsstandtijden

 ■ Beduidende tijdsbesparing door 
eenvoudig gereedschapsonderhoud

 ■ Synchroon verstelbare variant: 
geen axiale verstelling van de as na 
breedteverstelling nodig

Uw voordelen door …
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.Verstelbare  
strijkfrees   
Diamaster  
EdgeExpert: 
verschuiven in 
plaats van wisselen!

-60 %
STILSTANDKOSTEN

Tot 10-maal
LANGERE STANDTIJD

-100 %
UITBREUK AAN KANTEN  
EN SMALLE VLAKKEN


