
Rozdrabniacz    
kompaktowy     
DT Premium
Większa wydajność w obróbce płyt

Zmienne ilości, jak również 
różnorodna gama materiałów i 
dekorów w produkcji płyt, stanowią 
poważne wyzwanie dla firm produk-
cyjnych.

Nowy rozdrabniacz kompaktowy 
DT Premium to rozwiązanie, które 
zwiększa produktywność dzięki długiej 
żywotności narzędzia – z doskonałą 
jakością krawędzi i obrabianej powierz-
chni. Dzięki nowemu ukształtowaniu 
zębów uzyskuje się optymalne wyniki 
obróbki w całym cyklu życia narzędzia. 
Precyzyjne ukierunkowanie odpro-
wadzenia wiórów i korpus redukujący 
wibracje zwiększają żywotność, a tym 
samym wydajność.

ZALETY

 ■ Długie przebiegi narzędzi nawet 
przy obróbce różnorodnych 
materiałów

 ■ Doskonała jakość krawędzi i 
obrabianej powierzchni

W SKRÓCIE

 ■ Stała szerokość cięcia przez  
cały cykl życia narzędzia

 ■ Możliwe dwa różne kształty zęba
 ■ DFC® ukierunkowanie   

odprowadzenia wiórów
 ■ Elementy wyciszające w  

korpusie narzędzia
 ■ Możliwość 15-krotnego ostrzenia
 ■ Odpowiedni do wszystkich  

standardowych płyt
 ■ Dostępność w krótkim czasie
 ■ Diamentowe ostrza



www.leitz.org

Korzyści dzięki...

PRODUKTYWNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

Maksymalna wydajność   
dzięki długim przebiegom

 ■ Długa żywotność narzędzia nawet 
w trudnych warunkach pracy dzięki 
nowemu kształtowi zęba

 ■ Zredukowane koszty przezbrojenia 
dzięki długim przebiegom

 ■ Skuteczne usuwanie wiórów dzięki 
innowacyjnej geometrii przestrzeni 
międzyzębowych ze zintegrowanym 
pierścieniem kierunkowym

 ■ Ekonomiczna obróbka różnych 
materiałów

 ■ Idealny również dla jednostkowej 
produkcji dzięki dopasowanej  
geometrii ostrzy

 ■ 15-krotna możliwość ostrzenia 
dzięki zwiększonej strefie ostrzenia

JAKOŚĆ

Perfekcyjne krawędzie i   
obrabiana powierzchnia

 ■ Doskonała jakość krawędzi i gładkie 
powierzchnie dzięki dostosowanej 
geometrii ostrza

 ■ Czyste powierzchnie obrabianych 
elementów dzięki wydajnemu   
odprowadzaniu wiórów z  
Technologią DFC®

 ■ Stała szerokość cięcia przez cały 
cykl życia narzędzia

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Dłuższa żywotność narzędzia,  
mniej kurzu i hałasu 

 ■ Mniejszy hałas dzięki specjalnej 
konstrukcji narzędzia

 ■ Zredukowany hałas i wibracje dzięki 
elementom wyciszającym

 ■ Dłuższa żywotność narzędzia dzięki 
zwiększonej strefie ostrzenia

-20 % 15-krotna 100 %
KOSZTY OBRÓBKI DZIĘKI 
DŁUŻSZYM PRZEBIEGOM

MOŻLIWOŚĆ OSTRZENIA STAŁA SZEROKOŚĆ  
SKRAWANIA 1)

Rozdrabniacz 
kompaktowy 
DT Premium: 
Lider branży 
dla większej 
wydajności!

1) przez cały cykl życia narzędzia
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