
Triturador compacto
DT Premium
Mais eficiência no processamento de painéis

Quantidades variáveis, bem como 
uma ampla variedade de materiais 
base e decorativos na produção de 
painéis representam grandes desafios 
para as empresas de manufatura.

O novo triturador compacto DT Premium 
é a solução para aumentar a produti-
vidade, devido à sua elevada vida útil e 
perfeita qualidade nas arestas e super-
fícies de corte. Graças ao novo formato 
do dente, são alcançados resultados 
ideais de usinagem durante todo o ciclo 
de vida da ferramenta. A remoção de ca-
vacos direcionada e o formato do corpo 
da ferramenta, projetado para redução 
de vibração, aumentam ainda mais a 
vida útil da ferramenta e, portanto,  
melhoram a relação custo-benefício.

SEUS BENEFÍCIOS
 
■	 Longa vida útil da ferramenta em   
 uma grande variedade de materiais

 ■ Qualidade perfeita na borda e  
na superfície usinada

EM UM PISCAR
 
■	 Largura de corte constante ao   
 longo de todo o ciclo de vida

 ■ Dois diferentes formatos de  
dentes disponíveis

 ■ DFC® anel guia e saída de cavacos
 ■ Elementos de amortecimento no 

corpo da ferramenta
 ■ Pode ser reafiado até 15 vezes
 ■ Indicados para todos os tipos de 

painéis convencioanis
 ■ Curto prazo de entrega 
 ■ Pastilhas diamante soldadas



www.leitz.org

Seus benefícios devido a ...

PRODUTIVIDADE & EFICIÊNCIA

Economia máxima graças à  
longa vida útil da ferramenta

 ■ Longa vida útil da ferramenta, 
mesmo em condições de trabalho 
difíceis, graças ao novo formato do 
dente

 ■ Redução dos custos de produção 
devido à longa vida útil da  
ferramenta

 ■ Remoção eficiente de cavacos por 
meio de geometria inovadora da 
saída de cavacos, com corpo / anel 
guia de cavacos integrado

 ■ Usinagem econômica de vários 
materiais

 ■ Também indicado para lote tamanho 
1 graças às geometrias de corte 
especiais

 ■ Pode ser reafiado 15 vezes, devido 
à uma maior área de reafiação

QUALIDADE

Bordas perfeitas e   
superfícies estreitas

 ■ Excelente qualidade das aresta   
e superfícies lisas, graças às  
geometrias de corte especiais

 ■ Superfícies das peças limpas devido 
à remoção eficiente de cavacos, 
que utiliza a tecnologia DFC®

 ■ Largura de corte constante durante 
todo o ciclo de vida da ferramenta

SUSTENTABILIDADE

Vida mais longa, 
menos poeira e ruído 

 ■ Ruído reduzido por meio de  
design especial da ferramenta

 ■ Redução de vibrações por meio de 
elementos de amortecimento

 ■ Ferramenta com vida útil mais longa 
devido à maior área de reafiação

-20 % 15 vezes 100 %
CUSTOS DE USINAGEM 
DEVIDO À VIDA ÚTIL MAIS 
LONGA DA FERRAMENTA

REAFIÁVEL LARGURA DE   
CORTE CONSTANTE 1)

Triturador   
compacto  
DT Premium:  
O líder na indústria 
se tratando em 
eficiência e 
economia!

1) constante ao longo de todo o ciclo de vida
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