
ProfilCut Q
Para maior precisão  
e qualidade de corte 

Um sistema de ferramenta de perfil 
prova sua superioridade quando pode 
ser utilizado em uma ampla gama de 
aplicações e ao mesmo tempo permite 
excelente qualidade de corte, com 
longa vida útil da ferramenta.

O sistema de cabeçotes de corte ProfilCut 
Q da Leitz oferece todas essas vantagens 
e, portanto, define o padrão na indústria. 
Com ele, mesmo perfis incomuns podem 
ser usinados perfeitamente. Seja no uso 
manual ou industrial, na produção de 
janelas, portas e móveis – o ProfilCut Q 
oferece resultados perfeitos.

SEUS BENEFÍCIOS

 ■ Para quase todas as   
necessidades de perfilamento

 ■ Qualidade de corte perfeita 
durante toda a vida útil da  
ferramenta

 ■ Longa vida útil da ferramenta
 ■ Tempos mínimos de set-up
 ■ Fácil de usar 

EM UM PISCAR

 ■ Para velocidades de corte  
(vc) acima 90 m/s

 ■ Corpo da ferramenta fabricado 
em metal leve

 ■ Inclui Data Matrix Code ou chip 
RFID para comunicação em rede

 ■ Adequado para todas as  
máquinas convencionais

 ■ Aplicável em madeira maciça, 
derivados de madeira e plásticos

 ■ Dentes HW com revestimento 
Marathon para alto desempenho



www.leitz.org 02
/2

02
0 

 N
ós

 n
os

 r
es

er
va

m
os

 o
 d

ire
ito

 d
e 

fa
ze

r 
al

te
ra

çõ
es

 n
o 

d
ec

or
re

r 
d

os
 d

es
en

vo
lv

im
en

to
s 

té
cn

ic
os

.

QUALIDADE

A mais alta qualidade de   
processamento ao longo   
de todo o ciclo de vida

 ■ Superfície com perfeita qualidade, 
graças às arestas de corte extrema-
mente afiadas e à construção leve 
com baixa vibração

 ■ Baixo nível de lascamentos na 
madeira, graças ao quebra-cavacos 
que também é perfilado

 ■ Diferentes classes de HW podem 
ser perfeitamente combinadas com 
diamante

FLEXIBILIDADE

O sistema com    
versatilidade imbatível

 ■ Qualquer tipo de perfil pode ser 
implementado

 ■ O uso em todas as máquinas  
fresadoras é possível

 ■ Diversos materiais podem ser  
usinados

 ■ Diferentes materiais de corte e  
combinações de facas são  
possíveis

ProfilCut Q:   
A base para um  
design perfeito.

Seus benefícios devido a …

+20 %+30 %
TROCA DE FACA MAIS 
RÁPIDA DEVIDO AO 
SISTEMA DE FIXAÇÃO 
INOVADOR

MAIOR VIDA ÚTIL DA 
FERRAMENTA POR MEIO 
DO REVESTIMENTO DE 
ALTO DESEMPENHO  
MARATHON MC 

-6 até -8 dB(A) 
MENOS RUÍDO ATRAVÉS 
DA OTIMIZAÇÃO DO   
DESIGN DA FERRAMENTA

PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA

Mais produção, com fácil  
manuseio e menos manutenção

 ■ Menor tempo de parada de máquina 
e vida útil da ferramenta 30 % maior

 ■ Baixíssimos índices de retrabalho 
graças às superfícies com excelente 
qualidade de acabamento

 ■ Menor tempo de set-up graças à 
troca fácil da faca sem a necessidade 
de outros elementos auxiliares

 ■ Custos de manutenção baixos 
graças aos elementos protegidos 
contra poeira

 ■ Custos otimizados graças à com-
binação de vários tipos de facas, 
pastilhas intercambiáveis e de perfil, 
pré cortadores etc.


