
SEUS BENEFÍCIOS

 ■ Maior número de dentes para 
velocidades máximas de avanço

 ■ Troca de faca rápida, segura  
e fácil

EM UM PISCAR

 ■ Facas com revestimento  
Marathon de alto desempenho

 ■ Corpo da ferramenta com peso 
otimizado

 ■ Sistema de fixação hidráulico
 ■ Área de reafiação de 10 mm
 ■ Aplicável em madeira macia  

e dura
 ■ Adequado para máquinas de 

aplainamento de alto desempenho

TurboPlan PLUS
Ferramenta para otimizar o aplainamento

Produtividade e eficiência são par-
cialmente regidas pelas velocidades 
de avanço das ferramentas, assim 
como por longos tempos de set-up.

O cabeçote Hydro TurboPlan PLUS da 
Leitz aproveita plenamente o potencial 
das máquinas de alto desempenho. O 
maior número de dentes permite que 
a velocidade de avanço máxima seja 
utilizada mantendo a melhor qualidade 
de aplainamento. E assim um aumento 
significativo na produtividade. As facas 
com revestimento Marathon de alto 
desempenho prolongam muitas vezes 
a vida útil da ferramenta. A substi-
tuição das facas também é rápida e 
segura: o sistema hydro de fixação 
das facas economiza tempo valioso 
durante o set-up.



www.leitz.org

3 até 5 vezes
VIDA ÚTIL MAIS LONGA 
DA FERRAMENTA POR 
MEIO DO REVESTIMENTO 
DE ALTO DESEMPENHO 
MARATHON

-80 %
TEMPO DE SET-UP 
DEVIDO AO SISTEMA 
DE FIXAÇÃO 
HIDRÁULICO 
DA FACA

-30 %
PESO EM COMPARAÇÃO 
COM O DE FERRAMENTAS 
DE CORPO EM AÇO

Seus benefícios devido a ...

PRODUTIVIDADE

Corte de alto desempenho por 
meio de tecnologia de ferramenta 
aprimorada

 ■ Velocidade de avanço de até  
300 m/min através do maior  
número de dentes

 ■ Aumento da produtividade através 
do uso de velocidade máxima de 
avanço

 ■ Maior vida útil da ferramenta  
através de facas com revestimento 
Marathon de alto desempenho

EFICIÊNCIA

Tempos de set-up 
mais curtos

 ■ Troca de faca rápida e fácil devido  
à sistema de aperto hydro

SUSTENTABILIDADE

Proteção de recursos 
e máquina

 ■ Múltiplas reafiações devido à área 
de reafiação de 10 mm

 ■ Proteção do eixo da máquina, 
bem como facilidade de manuseio 
através de um corpo de ferramenta 
otimizado em termos de peso

TurboPlan PLUS:
Ajuste de máquina 
para seu sistema 
de apleinamento!
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