
O processamento de painéis de 
móveis com alto padrão de quali-
dade é um grande desafio, devido 
à variedade de materiais. Durante a 
usinagem, as ferramentas se desgas-
tam mais nas áreas em contato com o 
revestimento, reduzindo a qualidade. 
Resultando em frequentes trocas e 
estoques altos de ferramentas.

A Leitz apresenta a solução, com as 
inovadoras fresas diamantadas regu-
láveis   da linha EdgeExpert. Ao ajustar 
as fresas, as áreas das arestas de corte 
não utilizadas são trazidas para onde é 
necessária mais qualidade (nos revesti-
mentos). Solução Leitz para qualidade 
perfeita nas bordas do painel e mais 
eficiência no processo geral.

Fresa regulável para 
facear Diamaster   
EdgeExpert
Mais eficiência na fabricação de móveis

SEUS BENEFÍCIOS

 ■ Qualidade de borda perfeita
 ■ Durabilidade 10 vezes maior
 ■ Setup rápido e fácil
 ■ Alta eficiência de custos

EM UM PISCAR

 ■ Buchas Hydro-Duo para  
máxima concentricidade

 ■ Chip RFID para identificação 
automática da ferramenta

 ■ Para tecnologia de zero joint
 ■ Soluções customizadas



www.leitz.org

SUSTENTABILIDADE

Durável e com    
economia de recursos

 ■ Utilização total das áreas de corte 
por meio de ajuste de largura das 
fresas para facear

 ■ Particularmente econômico em 
termos de energia devido ao design 
inovador

 ■ Durável e robusto devido à pastilha 
de diamante

QUALIDADE

O especialista em   
revestimentos sensíveis

 ■ Qualidade perfeita de processamento 
das bordas do painel por meio de 
compensação de desgaste

 ■ Concentricidade máxima, precisão 
de batimento axial e livre de folgas, 
por meio de sistema hidro de  
centralização 

 ■ Excelentes resultados de corte  
devido à geometria de corte ideal

EFICIÊNCIA

Economize tempo e dinheiro

 ■ Menos trocas de ferramenta devido 
ao ajuste de largura das fresas para 
facear

 ■ Elevada eficiência de custos devido 
à vida útil mais longa das ferramentas

 ■ Economia de tempo significativa 
devido ao manuseio fácil da  
ferramenta

 ■ Regulagem de forma síncrona:  
nenhum ajuste axial do eixo  
necessário após o ajuste de  
largura da ferramenta 

Seus benefícios devido a …
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Fresa regulável 
para facear  
Diamaster  
EdgeExpert: 
regule ao invés   
de trocar!

-60 %
CUSTOS DE SETUP

Até 10 vezes
MAIOR VIDA ÚTIL DA  
FERRAMENTA

-100 %
LASCAS NA BORDA   
E NA SUPERFÍCIE


