
Sistema HeliCut
O multiuso para o processamento  
flexível de madeira e plástico 

Para muitos tipos de processamento 
em madeira e plástico, não apenas a 
qualidade, mas também o sentido da 
usinagem e a remoção de cavacos  
muitas vezes desempenham um papel 
importante. As ferramentas convencio-
nais oferecem as condições básicas, 
mas nem sempre são muito fáceis de 
utilisar e raramente atingem os resul-
tados de usinagem desejados.

O sistema HeliCut de aplicação universal 
é a solução perfeita para ferramentas  
de diferentes materiais. Isso gera  
significativamente mais vantagens  
em termos de qualidade, eficiência e  
sustentabilidade.

SEUS BENEFÍCIOS
 
■	 	Resultados de usinagem  

sem lascas
■	 	Troca rápida e fácil das facas
■	 	Longa vida útil da ferramenta

EM UM PISCAR
 
■	 Projeto de ferramenta especial
■	 Três qualidades de pastilhas
■	 Diâmetro 30-450 mm
■	 Para fresadoras de mesa,   
 máquinas com alimentador,   
 centros de usinagem CNC   
 e moldureiras
■	 Para o processamento de madeira  
 maciça, materiais derivados da   
 madeira, plásticos e espumas
■	 Standard: disponivel em estoque,  
 especiais: disponíveis a curto   
 prazo
■	 Material de corte HW ou TDCO sistema HeliCut impressiona com seus resultados de usinagem sem lascas     

em diferentes materiais e processos.
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SUSTENTABILIDADE

Elevada durabilidade 
e baixo ruído

■	 Quatro vezes mais vida útil da   
 ferramenta devido ao uso de nossas  
 facas intercambiáveis de metal duro
■	 Redução significativa do ruído   
 graças a construção fechada do   
 corpo da ferramenta
■	 Trabalho suave em máquinas devido  
 ao corpo de alumínio da ferramenta  
 e a alta qualidade de balanceamento

EFICIÊNCIA

Menos retrabalho,   
máxima facilidade de uso

■	 	Sem necessidade de retrabalho   
devido as facas de corte extra  
afiadas

■	 	Troca rápida e fácil das facas  
graças à fixação sem calços

QUALIDADE E FLEXIBILIDADE

Bordas e superfícies perfeitas   
em diferentes materiais

■	 	Resultados de corte sem lascas 
ao cortar à favor e contra o avanço 
devido aos ângulos de corte  
otimizados

■	 	Excelentes resultados em todos  
os materiais graças ao ajuste do 
material de corte

Sistema HeliCut: 
aplicação universal, 
resultados perfeitos!

Seus benefícios devido a …

-95 %
MENOS RUPTURAS 
EM COMPARAÇÃO 
COM AS FACAS 
INTERCAMBIÁVEIS 
STANDARD

-10 dB(A) 
EM COMPARAÇÃO 
COM FACAS   
INTERCAMBIÁVEIS  
DE LADO ÚNICO

4 vezes
FACAS INTERCAMBIÁVEIS


