
As facas de aplainamento conven-
cionais muitas vezes têm uma vida 
útil muito baixa, causando paradas 
desnecessárias da máquina.

As facas de aplainamento MC33 da Leitz 
aumentam a produtividade devido à 
maior vida útil e à redução dos ciclos de 
afiação. Além disso, o grau de utilização 
da máquina aumenta devido à redução 
do número de processos de aplainamento 
necessários.

SEUS BENEFÍCIOS
 
■	 Mais vida útil da ferramenta
■	 Menos tempo de máquina parada
■	 Excelentes resultados de   
 aplainamento

EM UM PISCAR
 
■	 	Disponível em 3 mm de espessura 

com 30 mm e 35 mm de altura
■	 	Os conjuntos de facas possuem 

o mesmo peso
■	 	Múltiplas afiações
■	 	Adequado para todas as  

máquinas de aplainar   
convencionais com eixos  
de precisão

■	 	Aplicável em madeira macia  
e dura

■	 	Standard: disponível em estoque, 
especial: disponível em curto 
prazo

■	 	Com o revestimento Marathon 
de alto desempenho

Facas de aplainar 
MC33
Para um corte de alta qualidade  
e maior vida útil das ferramentas 
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FLEXIBILIDADE

Aplicação flexível

■	 		Adequado para o uso em todos os 
cabeçotes com calços projetados 
para facas de aplainar de 3 mm de 
espessura

PRODUTIVIDADE

Menor tempo de máquina parada

■	 	Redução significativa do tempo de 
máquina parada, devido ao maior 
desempenho da ferramenta de corte

■	 Menos trocas de ferramenta devido  
 à sua maior vida útil

SUSTENTABILIDADE

Maior vida útil da ferramenta   
e proteção da máquina

■	 	Utilização perfeita do material de 
corte através do revestimento  
Marathon

■	 Até 6 vezes maior vida útil em   
 comparação com as facas HS   
 não revestidas
■	 Proteção dos rolamentos da   
 máquina devido ao melhor   
 balanceamento, com as facas   
 fornecidas dentro de uma tolerância  
 de peso precisa

Maior vida útil da 
ferramenta com a 
melhor qualidade 
de aplainamento!

Seus benefícios devido a …

MAIOR VIDA ÚTIL DA 
FERRAMENTA EM 
COMPARAÇÃO COM 
FACAS APLAINADORAS 
HS NÃO REVESTIDAS

MENOS ESFORÇO  
DE SERVIÇO EM   
COMPARAÇÃO COM 
FACAS APLAINADORAS 
HS

MENOS TEMPO DE   
INATIVIDADE DA MÁQUINA

Até -80 % Até -80 %Até 6 vezes


