
Cabeçote Hydro    
de aplainamento
O clássico em um novo design

Durante o aplainamento, inúmeras 
influências podem prejudicar o desem-
penho da ferramenta e, portanto, tam-
bém a qualidade da superfície. Quando 
a ferramenta precisa ser trocada, a 
máquina para e toda a produção fica 
mais lenta. Uma condição insusten-
tável em um processo de produção 
contínua.  

Os cabeçotes aplainadores Hydro da 
Leitz são particularmente duráveis 
em comparação com as ferramentas 
convencionais. Principalmente devido 
à qualidade das facas Leitz fornecidas, 
a ferramenta precisa ser trocada com 
menos frequência, mantendo a alta 
qualidade de processamento durante 
mais tempo.

SEUS BENEFÍCIOS
 
■	 Corpo durável
■	 Elevado rendimento de corte
■	 Manuseio fácil e prático

EM UM PISCAR
 
■	 Acesso radial e axial ao   
 bico de graxa
■	 	Para facas padrão de 3 mm 

com altura de 30 mm e 35 mm 
(a partir de Ø 203 mm)

■	 Adequado para aplainadoras   
 comuns com eixos de precisão
■	 Para madeiras duras e macias 
■	 Standard: disponível em   
 estoque; Produção especial:   
 reduzido prazo de entrega
■	 Material de corte: HS, MC e HW
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EFICIÊNCIA

Manuseio amigável

■	 Manuseio amigável graças ao acesso  
 radial e axial dos bicos de graxa

QUALIDADE

Construção robusta para melhores 
resultados de aplainamento

■	 	Não trava no eixo devido ao  
tratamento especial da superfície  
da bucha

■	 	Resultados de usinagem  
consistentemente ideais devido   
à perfeita concentricidade

SUSTENTABILIDADE

Durável e amigo do ambiente

■	 	Uso ideal do material de corte  
através do uso de facas com  
revestimento Marathon

■	 Através do uso de facas aplainadoras  
 Marathon MC, a vida útil da   
 ferramenta é até 6 vezes maior   
 em comparação com as facas  
 aplainadoras HS
■	 Corpo durável da ferramenta devido  
 ao tratamento especial de superfície

O clássico cabeçote 
de aplainamento 
reinventado.

Seus benefícios devido a …

Até 6 vezes
MAIOR VIDA ÚTIL DA 
FERRAMENTA DO QUE 
FACAS APLAINADORAS 
HS NÃO REVESTIDAS

Até -80 %
CUSTOS DE REAFIAÇÃO 
MENORES EM COM-
PARAÇÃO COM FACAS 
APLAINADORAS HS

Até -80 %
TEMPO DE INATIVIDADE 
DE MÁQUINA REDUZIDO


