
Cabeçote de 
aplainamento 
VariPlan Plus
Para o pré-corte ou acabamento  
com perfeita qualidade da superfície 

Os processos de aplainamento são 
exigentes em relação às ferramentas 
e máquinas, muitas vezes resultando 
em trocas de ferramentas demoradas 
e ajustes de máquinas que interrom-
pem o processo e reduzem a produti-
vidade.  

O cabeçote de aplainamento Leitz VariPlan 
Plus é um sistema de ferramentas de 
diâmetro constante que pode ser reafiado 
várias vezes sem alteração no diâmetro da 
ferramenta. Ao eliminar quaisquer ajustes 
após a troca rápida e fácil da faca, o 
cabeçote de corte VariPlan Plus melhora a 
eficiência, a qualidade e a economia.

SEUS BENEFÍCIOS
 
■	 Diâmetro constante com alta   
 precisão de batimento
■	 Não é necessário ajuste na   
 máquina após a troca de   
 ferramenta
■	 Troca rápida e fácil de facas
■	 Excelente acabamento usinado

EM UM PISCAR
 
■	 	Para ferramentas com furo  

ou encaixe HSK-85 WS
■	 	Facas 3 vezes reafiável
■	 	Largura de corte 130-270 mm
■	 	Adequado para máquinas de 

aplainamento convencionais
■	 Para o processamento de   
 madeira macia, madeira dura,   
 termoplásticos 
■	 Disponível em estoque
■	 	Material de corte HS ou HW
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SUSTENTABILIDADE

Uma vantagem para os usuários 
e o meio ambiente

■	 		3 vezes reafiável com área de  
afiação de 1 mm

■	 Duas novas arestas de corte por  
 processo de afiação devido ao uso  
 de facas reversíveis

QUALIDADE E FLEXIBILIDADE

Qualidade de acabamento perfeita  
e opções de aplicação variáveis

■	 	Qualidade de acabamento perfeita 
devido à alta precisão do sistema 
de fixação

■	 Ideal para utilizar com ferramentas  
 de perfil devido à constância   
 do diâmetro
■	 	Perfis flexíveis utilizando adaptadores 

de facas de perfil ProFix adicionais
■	 	O material de corte ideal para cada 

aplicação

EFICIÊNCIA

Nenhum ajuste necessário e 
tempos de configuração mais curtos

■	 	Não há necessidade de ajuste da 
máquina, pois o sistema de fixação 
gera o diâmetro constante das facas

■	 A troca rápida e fácil de facas reduz  
 os tempos de parada e ajuste   
 da máquina – poucos parafusos   
 de fixação

Economizar tempo, 
dinheiro e proteger 
o meio ambiente!

Seus benefícios devido a …

8 vezes
VIDA ÚTIL MAIS LONGA 
DA FERRAMENTA EM 
COMPARAÇÃO COM 
SISTEMAS DE FACA DE 
LADO ÚNICO

-50 %
CUSTOS DE MATERIAL 
DE CORTE MAIS BAIXOS 
EM COMPARAÇÃO COM 
FACAS INTERCAMBIÁ-
VEIS STANDARD DEVIDO 
A ARESTAS DE CORTE 
REAFIÁVEIS

3 vezes
REAFIÁVEL COM  
ÁREA DE REAFIAÇÃO 
DE 1 MM


