
Zmiana profilu frezowania często wy-
maga długiego oczekiwania na nowe 
narzędzia, ponieważ często nie są one 
dostępne od razu. Ponadto zmieniające 
się materiały i różne wymagania klien-
tów wymagają pewnej elastyczności w 
projektowaniu profili. 

Głowica nożowa na blankiety ryflowane 
umozliwia obróbkę dowolnych profili przy 
użyciu standardowych korpusów i indywi-
dualnie profilowanych blankietów. Dzięki 
montażowi prostych noży, narzędzie może 
być również używane do strugania.

Głowica do strugania/ 
profilowania z blankietami 
ryflowanymi
Uniwersalne narzędzie również do szerokich profili  

ZALETY
 
■	 Dostępność indywidualnych   
 narzędzi profilowych w krótkim   
 czasie
■	 Profilowanie i ostrzenie blankie-  
 tów możliwe na miejscu
■	 Wysoka jakość powierzchni

W SKRÓCIE
 
■	 Do standardowych blankietów   
 8 mm (HS lub MC) oraz blankietów  
 HW z płytką podporową (PKS)
■	 Z otworem, z montażem hydrau-  
 licznym lub uchwytem HSK 85 WS
■	 Blankiety do wielokrotnego   
 ostrzenia
■	 Nadaje się do wszystkich   
 popularnych strugarek i profilarek
■	 Do obróbki drewna miękkiego   
 i twardego , MDF, tworzyw termo- 
 plastycznych i płyt wiórowych
■	 Głowice nożowe dostępne z   
 magazynu, blankiety profilowane  
 na miejscu
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PRODUKTYWNOŚĆ

Wyższe przebiegi i krótszy czas 
przestoju maszyny

■	 Maksymalne przebiegi dzięki   
 zastosowaniu dopasowanego ostrza  
 tnącego
■	 Mniejsza wymiana narzędzi dzięki  
 długiej żywotności

JAKOŚĆ

Doskonała jakość powierzchni

■	 	Doskonałe wykończenie  
powierzchni dzięki perfekcyjnie 
szlifowanym ostrzom

■	 	Doskonała jakość wyważenia 
narzędzi dzięki nożom w zestawie o 
tej samej wadze

ELASTYCZNOŚĆ

Łatwa możliwość dopasowania

■	 Możliwość krótkotrwałej zmiany   
 profili dzięki profilowaniu   
 standardowych blankietów u klienta  
 na miejscu
■	 Szerokie możliwości projektowania  
 dzięki dużej gamie standardowych  
 wymiarów blankietów
■	 Odpowiednie ostrze tnące do   
 różnych materiałów

Głowica do struga-
nia/profilowania z  
blankietami  
ryflowanymi:
Bardzo elastyczne 
narzędzie dostępne 
w krótkim czasie  
dla każdego  
zastosowania!

Korzyści dzięki…

ELASTYCZNOŚĆ DZIĘKI 
INDYWIDUALNYM 
PROFILOM

DŁUŻSZE PRZEBIEGI 
DZIĘKI WYSOKOWYDAJ-
NEJ POWŁOCE MC W 
PORÓWNANIU Z NIEPOW-
LEKANYMI NOŻAMI DO 
STRUGANIA HS

Do 6-ciu razy100 %


